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ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΡΑΒΑ 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

   >> σελ. 12 

ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 
Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να 
μιλήσει ο ελληνικός λαός. Τώρα 
είναι η ώρα για λαϊκή επανάσταση 
και ανατροπή της δικτατορίας των 
κουστουμαρισμένων  
λωποδυτών.             >> σελ. 4         
                                       
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ  
«ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ» 

>> σελ.17 

 ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΙ ΤΥΨΕΙΣ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 

ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑ 
ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 

Το φιλοτουρκικό παρελθόν και 
παρόν της Πραξούλας θέτει εν 
κινδύνω το σημαντικό «χαρτί» 
του φυσικού αερίου.   >> σελ. 6                              

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 

  >>  σελ. 13 

  >>  σελ. 11 

  >>  σελ. 16  >> σελ. 8
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Λονδίνο, 04 Δεκεμβρίου 2011 
Αγαπητέ συμφοιτητή/συμφοιτήτρια, 
 

Η εμπιστοσύνη που επέδειξες τα τελευταία πέντε χρόνια προς το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων 
Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, μου δίνει τη δυνατότητα και τη μεγάλη τιμή να σε 
καλωσορίσω στο 9ο τεύχος του εκφραστικού οργάνου του Κινήματός μας.  Νιώθω την 
ανάγκη να σε διαβεβαιώσω ότι το ΜΕΤΩΠΟ, πιστό στις αξίες και στα ιδανικά της πατρίδος 
μας, προβληματισμένο από τα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κύπριος 
φοιτητής και με τη δύναμη που αντλεί από τη διαχρονική και αυξανόμενη στήριξή σου, 
συνεχίζει τον αγώνα για μια ακόμα πιο ενεργή φοιτητική νεολαία. Μια νεολαία, η οποία 
θα μπορεί να διεκδικεί τα δίκαια του φοιτητή και της βασανισμένης μας πατρίδας.  
 
Όπως είναι γνωστόν, το υφιστάμενο κομματικό κατεστημένο σε Κύπρο και Ελλάδα έφεραν 

μια μεγάλη μερίδα του λαού να απαξιώνει τα κόμματα και, μαζί τους, την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι 
λίγα τα συνεχή ατοπήματα και εγκληματικά λάθη, τα οποία προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Τελευταίο 
παράδειγμα, η δολοφονία δεκατριών συμπατριωτών μας στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, που προέκυψε από τις 
εγκληματικές αμέλειες της ακελικής κυβέρνησης μειοψηφίας. Μιας κυβέρνησης που συνεχίζει να αγνοεί την 
έλλειψη στήριξης από τον κυπριακό λαό και πεισματικά αρνείται να αφήσει τα ηνία της εξουσίας. Από την 
άλλη, ο Κύπριος νέος δε βρίσκει καμία διέξοδο σε άλλα κόμματα, εφόσον γνωρίζει, πλέον, ότι τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο τόπος μας είναι διαχρονικά και φέρουν το στίγμα του συνόλου του κομματικού 
κατεστημένου. Είναι αυτό το κομματικό κατεστημένο που έφερε του δείκτες της ανεργίας πιο ψηλά από ποτέ, 
κατακρεούργησε τις φοιτητικές χορηγίες, στράφηκε εναντίον του λαού, όταν αυτός σήκωσε το κεφάλι και 
βγήκε στους δρόμους μη αντέχοντας άλλο την αδικία. Παράλληλα με όλα αυτά, ο πολίτης νιώθει πως όποτε 
κλήθηκε να αποφασίσει, κλήθηκε για τυπικούς λόγους, αφού ενώ απέρριψε το μοντέλο λύσης Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας το 2004, εντούτοις βλέπει την πολιτική ηγεσία να συνεχίζει ακάθεκτη για εξεύρεση 
λύσης στο Κυπριακό πάνω σε αυτό το άδικο, ρατσιστικό και αντιδημοκρατικό μοντέλο. Επιπλέον, το 
περιεχόμενο της συζητούμενης λύσης περιλαμβάνει την εκ περιτροπής  προεδρία, τη σταθμισμένη ψήφο, την 
παραμονή Τούρκων εποίκων, την υπό όρους και ποσοστώσεις επιστροφή μερικών προσφύγων, με αποτέλεσμα 
να ορίζεται για τους Κύπριους πολίτες και τα παιδιά τους ένα αύριο το οποίο ποτέ δεν επέλεξαν και ούτε 
αρμόζει σ’ ένα περήφανο λαό σαν το δικό μας. 
 
Εδώ είναι το σημείο που εμείς οι νέοι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε την διαφορά! Μόνο εμείς μπορούμε 
και πρέπει να ορίζουμε το «αύριο» στον τόπο μας. Είναι καιρός να καταλάβουν κάποιοι στα διάφορα πολιτικά 
κόμματα, τα οποία συντηρούν το σάπιο κομματικό κατεστημένο, ότι οι οδυνηροί συμβιβασμοί, που με τόση 
ευκολία διαφημίζουν, δεν είναι προσωπικό θέμα δικό τους, αλλά είναι το «αύριο» το δικό μας, είναι το «αύριο» 
των παιδιών της Κύπρου και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να το αφήσουμε στα δικά τους χέρια!  
 
Αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά συνεχίζουμε με πίστη και όραμα για μια ελεύθερη πατρίδα, για μια πιο ενεργή 
φοιτητιώσα νεολαία, για ένα «αύριο» πιο λαμπρό, με μόνο γνώμονα το συμφέρον του τόπου μας, 
παραμερίζοντας οποιαδήποτε μικροκομματικά συμφέροντα. Μαζί αποδείξαμε ότι το σύνθημα «από δεξιά μέχρι 
αριστερά, όλοι στον αγώνα για τη λευτεριά» μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Μαζί συνεχίζουμε, επειδή μόνο 
εμείς «υπερέχουμε από τους άλλους και ως προς αυτό, ότι δηλαδή εμείς οι ίδιοι τολμούμε να υπολογίσουμε για 
όσα πρόκειται να επιχειρήσουμε. Σχετικά μ΄ αυτό, στους άλλους η αμάθεια φέρνει θράσος, ενώ η σκέψη τους 
κάνει να διστάζουν» (Περικλής). 
 
Με εκτίμηση και σεβασμό στην κρίση και την άποψη του φοιτητή,  
 
Αντρέας Καϊλάς 
Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.  
kailas@metopo.org.uk 
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 Εντούτοις, ο Πρόεδρος Χριστόφιας εξακολουθεί να αρνείται να αναλάβει τις -εγκληματικές- πολιτικές 
ευθύνες του, υποβάλλοντας την παραίτησή του. 
 

 Εμείς, όμως, θα συνεχίσουμε να απαιτούμε την ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του και την ΔΙΚΑΙΩΣΗ των 13 νεκρών!  
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Νεόφυτος Καρκώτης 
Γραμματέας Αποδήμων & 
Διεθνών Σχέσεων 
neofytos@metopo.org.uk 
 
«Άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση 
πέφτω, σηκώνομαι όταν νιώθω τον 
Ελληνισμό. Πονώ για τον Ελληνισμό, 

για την κυβέρνηση μου έρχεται καταφρόνια». - Ίων 
Δραγούμης 
 
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο 
μητροπολιτικός χώρος του Ελληνισμού, η άλλοτε 
κοιτίδα της Δημοκρατίας, η Ελλάδα μας, προκαλεί 
στους απανταχού Έλληνες συναισθήματα 
πρωτόγνωρα. Παρακολουθώντας από κοντά τις 
εξελίξεις και την ιστορική διαδρομή για το πως 
έφτασε η Ελλάδα στο σημείο να γίνει δέσμιος της 
Τρόικας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
αβίαστα και τεκμηριωμένα καταλήγουμε στο εξής 
συμπέρασμα: ΕΓΚΛΗΜΑ! Ένα έγκλημα πολιτικό, 
οικονομικό, κοινωνικό και κατ’ επέκταση εθνικό. 
Ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα που η Ελλάδα 
σύρνεται από τις ορδές και τις ορέξεις των 
καιροσκόπων δανειστών και διεθνών τοκογλύφων 
ακούσαμε διάφορα. Ότι ο Έλληνας είναι 
«τεμπέλης», «φοροδιαφυγάς», «άεργος», και 
γενικότερα ότι η ευθύνη για αυτή τη κατάσταση 
ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Μέχρι που 
αντήχησε και στα αυτιά μας η περίφημη φράση 
του κ. Πάγκαλου, (ναι, αυτός που είπε πως την 
ελληνική σημαία στα Ίμια την παρέσυρε ο άνεμος) 
«τα φάγαμε όλοι μαζί»,  σε μια απέλπιδα 
προσπάθεια να καλύψει τον εαυτό του και όσους 
διόγκωσαν το ελληνικό χρέος. 
 
Όσο και να το θέλουν ορισμένοι να επιρρίπτουν 
ευθύνες και να μετατοπίζουν το πρόβλημα αλλού, 
η ιστορία και τα στοιχεία θα τους διαψεύδουν για 
πάντα. Το παιχνίδι, λοιπόν, που παίχτηκε κατά του 
ελληνικού λαού ήταν καλά προμελετημένο από 
αυτούς που σήμερα έρχονται εκ των έσω -αλλά και 
έξω- να το παίξουν «εθνοσωτήρες». Είναι γνωστός ο 
ρόλος των τραπεζικών καρχαριών της Goldman 
Sachs και της Wall Street στην αλλοίωση του 
δημοσίου χρέους και την λανθασμένη τότε ένταξη 
στην ευρωζώνη και αυτών που «πόνταραν» στη 
πτώση των ελληνικών ομολόγων, έχοντας πρώτα 
διασφαλίσει την επιτυχία τους μέσω της αγοράς των 
αντίστοιχων ασφαλιστικών κινδύνων. Είναι γνωστός 

ο ρόλος των διεφθαρμένων κατά σειρά 
κυβερνήσεων, που έπαιρναν μίζες για να δίνουν 
ελεύθερες προσβάσεις στις αγορές και των 
διαφόρων οίκων αξιολόγησης που, «τυχαία» και 
«συμπτωματικά», οι μέτοχοι τους ήταν οι ίδιοι που 
στοιχημάτιζαν κατά της ελληνικής οικονομίας. 
 
Κατηγορούν λοιπόν τον εργάτη, τον αγρότη, τον 
αυτοαπασχολούμενο και τον μικροεπιχειρηματία, 
τη στιγμή που οι διεθνείς τοκογλύφοι και οι 
μεγαλοτραπεζίτες έχουν κέρδη, που αγγίζουν 
συνολικά τα 400 δις εκατομμύρια ευρώ τα 
τελευταία 5 χρόνια εις βάρος του ελληνικού λαού. 
Τολμάει κανείς όμως να αγγίξει τους «κηφήνες της 
πλουτοκρατίας» κατά τον Πλάτωνα;  
 

Και όταν ήρθε η μεγάλη ώρα να παρθούν 
αποφάσεις τι έκανε η κυβέρνηση Παπανδρέου; 
Χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση έσυρε την Ελλάδα στο 
μηχανισμό στήριξης και προχώρησε σε δανειακές 
συμβάσεις, εκχωρώντας μέχρι και εθνικά 
κυριαρχικά δικαιώματα. Παράλληλα, τα αντιλαϊκά 
μέτρα συνεχίζονται: περικοπές συντάξεων και 
μισθών, απολύσεις, φορολογίες σε ακίνητη 
περιουσία, ιδιωτικοποιήσεις, υποθήκευση 
δημόσιας περιουσίας κ.α. Που μας οδηγούν σε τι; 
Στη βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας 
ζωής; Όχι, φυσικά, αλλά στην διόγκωση του 
χρέους, την ανεργία, την εξαθλίωση, την καταπίεση 
και τη συνεχιζόμενη ύφεση. Όλα αυτά τη στιγμή 
που με επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, η Ελλάδα 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση σχετικά με τη 
παραγωγή πλούτου ανά επιχείρηση. Ξέρετε, η 
Ελλάδα δεν είναι φτωχή χώρα όπως κάποιοι θέλουν 
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 Οι κατά τόπους Αντιπρόσωποι του ΜΕΤΩΠΟΥ έχουν 
ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο Κίνημα: είναι υπεύθυνοι 
να το φέρνουν κοντά σας. 
 
 
 Είναι εκεί για να ακούσουν τις ανησυχίες σας, να μας 
μεταφέρουν τις ιδέες σας και να σας εμπλέξουν 
ενεργά στο έργο μας.  
 
 
 Βρες τον Αντιπρόσωπό μας στο Πανεπιστήμιό σου! 
 

να πιστεύουμε. Η Ελλάδα έχει πλούτο, παραγωγή, 
πλούσιο εργατικό δυναμικό και ποικίλες φυσικές 
πηγές. Δυστυχώς, όμως, οι καρποί των μέσων 
παραγωγής δεν απολαμβάνονται σε συλλογικό 
βαθμό, αλλά αποτελούν προνόμιο των ντόπιων και 
ξένων κεφαλαιοκρατών. 

 
Μπροστά μας τώρα έχουμε καινούριες εξελίξεις, αν 
και η αλλαγή στη πρωθυπουργία δεν μας στέλνει 
κανένα ελπιδοφόρο μήνυμα ως προς τις 
μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας. Με τη 
σύμφωνη γνώμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
του Αντώνη Σαμαρά, ορίστηκε χωρίς δημοκρατική 
επικύρωση ο νέος πρωθυπουργός εν ονόματι 
Λουκάς Παπαδήμος. Αυτός είναι ο νέος εκλεκτός 
των τραπεζιτών, γνωστός στους κύκλους των 
κερδοσκόπων, με αδιαμφισβήτητη συμμετοχή σε 

σκάνδαλα δημοσίου χρέους και χρηματιστηρίου 
επί Σημίτη. Άλλωστε το έργο των κατοχικών 
ληστρικών δυνάμεων της τοκογλυφίας δεν θα 
μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα με τη παρουσία 
ενός πιο ισχυρού ανδρείκελου στα ηνία της 
Ελλάδας. Τώρα, όμως, είναι η ώρα που πρέπει να 
μιλήσει ο ελληνικός λαός. Τώρα είναι η ώρα για 
λαϊκή επανάσταση και ανατροπή της δικτατορίας 
των κουστουμαρισμένων λωποδυτών. Που οι 
πλατιές μάζες -ακομμάτιστα και αχρωμάτιστα- 
πρέπει να δείξουν πως υπάρχει άλλος δρόμος εκτός 
της αδιέξοδης πολιτικής του Μνημονίου και του 
δανεισμού. Είναι η ώρα να πάρουμε παραδείγματα 
από χώρες όπως η Ισλανδία. Εκεί, ο ισλανδικός 
λαός αρνήθηκε το χρέος που άλλοι δημιούργησαν, 
αναθεώρησαν το Σύνταγμά τους και σχημάτισαν 
καινούρια κυβέρνηση που απολάμβανε της 
εμπιστοσύνης του λαού. Απαγόρευσαν δια νόμου 
τις επενδύσεις πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες στα 
προηγούμενα χρόνια εργάστηκαν κατά της 
οικονομίας τους και, τέλος, οι Ισλανδοί οδήγησαν 
στη δικαιοσύνη τους ντόπιους διεφθαρμένους 
πολιτικάντηδες. 
 
Ανάμεσα στο ελληνικό έθνος, πάντοτε είχαμε και 
δωσίλογους και «Εφιάλτες». Είχαμε, όμως, πάντοτε 
και Λεωνίδες και Κολοκοτρώνηδες. Αρκετά υπέφερε 
η Ελλάδα από τους πρώτους. Ήρθε η στιγμή πλέον 
να ανθίσει ο Ελληνισμός και να εμπνευστεί από 
τους δεύτερους, ούτως ώστε να φανεί αντάξιος της 
Ιστορίας του. Ο ραγιαδισμός δεν ταιριάζει στον 
Έλληνα. 
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Η φωτογραφία είναι από το λογαριασμό που διατηρεί 
στο Facebook η Πραξούλα, στο άλμπουμ «Meeting with 

Leaders that can make a difference». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλας Α. Ιωαννίδης 
Αντιπρόσωπος Bristol 
ioannidis@metopo.org.uk 
 
Μετά το διορισμό του 
υπουργικού συμβουλίου-
σωσιβίου του έκπτωτου 
Χριστόφια την 05/08/2011, 
εκείνο που συγκέντρωσε τα 

περισσότερα αρνητικά σχόλια ήταν η ανάθεση της 
διαχείρισης του εμπορίου και της βιομηχανίας μας 
στην Πραξούλα Αντωνιάδου. Ανάμεσα στις 
αρμοδιότητές της και ο χειρισμός των πλούσιων 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, που βρίσκονται 
στο υπέδαφος του θαλάσσιου βυθού της Κύπρου. 
Ωστόσο, το φιλοτουρκικό παρελθόν και παρόν της 
Πραξούλας θέτει εν κινδύνω το σημαντικό «χαρτί» 
του φυσικού αερίου. Λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις 
δηλώσεις Χριστόφια, αλλά και του επικεφαλής της 
επιτροπής «σοφών» για το φυσικό αέριο, Πάνου 
Παπαναστασίου, διαφαίνεται ότι το θέμα μπορεί να 
οδεύσει σε επικίνδυνες ατραπούς. 
 
Έχει γίνει λόγος για τη μελέτη την οποία 
εκπόνησαν το 2008 η Πραξούλα μαζί με την Fiona 
Mullen και την Τουρκοκύπρια Ozlem Ogun και 
φέρει τον τίτλο “The day after: commercial 
opportunities following a solution to the Cyprus 
problem”. Από εκεί συνάγονται ασφαλή 
συμπεράσματα για την αντίληψη που έχει η 
υπουργός για την εκμετάλλευση του φυσικού 
αερίου.  
 
Αρχικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλο το 
κείμενο της έρευνας η Κυπριακή Δημοκρατία 
αναφέρεται ως «νότιο τμήμα του νησιού». Η 
υπουργός μας αναφέρεται στο κράτος του οποίου 
τα συμφέροντα προασπίζεται(;) ως «νότιο τμήμα». 
Ακολούθως, οι συγγραφείς θεωρούν ότι μετά τη 
λύση του Κυπριακού, το κρατικό μόρφωμα που θα 
προκύψει θα επωφεληθεί από την ύπαρξη του 
αγωγού Μπακού-Τιφλίδας-Τσεϊχάν, καθώς θα 
εκτοξευτεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με 
συνακόλουθη αύξηση των κερδών, λόγω της 
διακίνησης φυσικού αερίου από το συγκεκριμένο 
αγωγό και της ανάπτυξης άλλων σχετικών 
εμπορικών τομέων (σσ. 36, 38, 53 και 58).  
 

Επίσης, κατατίθεται η πρόταση όπως η Κύπρος 
καταστεί περιφερειακό κέντρο αποθήκευσης 
πετρελαίου που θα προέρχεται από τον 
προαναφερθέντα αγωγό του Τσεϊχάν (σελ. 55). Στην 
ίδια σελίδα προτείνεται η κατασκευή της «σήραγγας 
φιλίας» μεταξύ Κύπρου-Τουρκίας, με σκοπό την 
καλύτερη διακίνηση των τουριστών από τη μια 
χώρα στην άλλη (ή μήπως από τη μια τούρκικη 
επαρχία στην άλλη;). Περαιτέρω, διαβάζουμε ότι 
μια καλή προοπτική θα ήταν να συμμετάσχει η 
Κύπρος σε ένα δίκτυο αγωγών που θα ενώνει 
Αίγυπτο-Κύπρο-Τουρκία, το οποίο με τη σειρά του 
θα ενώνεται με τον αγωγό Τουρκίας-Ελλάδας. Όπως 
γράφουν χαρακτηριστικά οι συγγραφείς (σε 
ελεύθερη μετάφραση): «Μια επανενωμένη Κύπρος 
με έναν αγωγό φυσικού αερίου να την διατρέχει θα 
ήταν μια πολύ πιο ελκυστική επιλογή για όσους 
επενδύουν στους υδρογονάνθρακες» (σελ. 56). 
Προφανώς, ένας αγωγός φυσικού αερίου θα έδινε 
μεγάλα οφέλη στην Κύπρο. Ωστόσο, με τον τρόπο 
που παρουσιάζεται εδώ, η Κύπρος απλά θα είναι 
ένας ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα σε Αίγυπτο και 
Τουρκία. Κάτι τέτοιο θα έχει  ως αποτέλεσμα η 

Κυπριακή Δημοκρατία (ή όποιο μόρφωμα 
προκύψει μέσω μιας λύσης με βάση τη ρατσιστική 
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία) να μην ασκεί 
ουσιαστικό έλεγχο επί των υδρογονανθράκων και, 
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 Βρείτε μας στο Facebook group: «ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΥΠΡΙΩN ΦΟΙΤΗΤΩN Η.Β.».  
 
 
 Ακολουθήστε μας στο Twitter, στο «metopouk». 
 

συνεπακόλουθα, να είναι προσκολλημένη στο άρμα 
της Τουρκίας. 
 
Αρκετά ενδιαφέρουσες είναι και οι απόψεις του 
επικεφαλής της άρτι διορισθείσας επιτροπής 
«σοφών» για το φυσικό αέριο, Πάνου 
Παπαναστασίου. Παρεμπιπτόντως, δύο από τα 
μέλη της πιο πάνω πενταμελούς επιτροπής είναι 
πρώην στελέχη της εταιρείας Shell. Θυμίζουμε ότι 
είναι η εταιρεία με την οποία η κυβέρνηση 
Χριστόφια επιθυμούσε διακαώς να συνάψει μια 
επιζήμια για τα συμφέροντά μας συμφωνία, αλλά 
και η οποία πρόσφατα συνομολόγησε εμπορική 
συμφωνία με την τουρκική εταιρεία φυσικού 
αερίου (ΤPAO) και το ψευδοκράτος. Ο κ. 
Παπαναστασίου, λοιπόν, στην εκπομπή του ΡΙΚ1 
«Κωδικός Ευρώπη» την 21/11/2011, μάς είπε 
προς το τέλος ότι χωρίς λύση του Κυπριακού δεν 
μπορούν τα αποθέματα φυσικού αερίου της 
Κύπρου να φθάσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Αρχικά, απέρριψε την κατασκευή ενός τερματικού 
σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο 
-λόγω κόστους, όπως ισχυρίστηκε- ενώ οι 
Ισραηλινοί προωθούν μια τέτοια λύση, όντες 
πρόθυμοι να συνδράμουν και οικονομικά. 
Διευκρινίζοντας, ανέφερε ότι μόνο μέσω Τουρκίας 
(με τον αγωγό Τσεϊχάν) και από εκεί με τη σύνδεση 
με άλλους μεγαλύτερους αγωγούς θα μπορέσουμε 
να διοχετεύσουμε το φυσικό μας αέριο στην 
Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να 
απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, βρίσκοντας 
τη λύση σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε., οι δικοί μας 
«σοφοί» υποστηρίζουν πως πρέπει κι εμείς με τη 
σειρά μας να μετατραπούμε σε εξαρτωμένους της 
Τουρκίας! Αντί να προωθήσουμε τη μεγαλεπήβολη 
επένδυση κατασκευής τερματικού υγροποίησης και 
με αυτό τον τρόπο να καταστούμε ισχυροί δρώντες 
στο ενεργειακό bra de fer, υποστηρίζουν πως 
πρέπει να ενωθούμε με τον τουρκικό αγωγό γιατί 
είναι «πιο οικονομική λύση». Θεωρώ ότι είναι 
πασίδηλος ο ραγιαδισμός εκείνων που χειρίζονται 
το ζωτικό θέμα του φυσικού αερίου, καθώς με τον 
τρόπο που ενεργούν, ενδεχομένως θα στερήσουν 
από την Κυπριακή Δημοκρατία σημαντικά 

ενεργειακά, οικονομικά και πολιτικά οφέλη, 
εκχωρώντας τα στην Τουρκία. Αν προσθέσουμε και 
τις δηλώσεις Χριστόφια για συνεκμετάλλευση του 
φυσικού αερίου της Κύπρου με την Τουρκία, τότε 
ολοκληρώνεται το θλιβερό σκηνικό. Μα επιτέλους, 
πώς μπορούμε να βαυκαλιζόμαστε ότι θα 
εξημερώσουμε την εισβολέα και γενοκτόνο 
Τουρκία, προβαίνοντας συνεχώς σε μονομερείς 
παραχωρήσεις; 
 

Όπως συνάγεται εναργώς από τα ανωτέρω, το 
μεγίστης σημασίας θέμα του φυσικού αερίου 
χειρίζονται αδαείς και επικίνδυνοι για τα 
συμφέροντα της Κύπρου άνθρωποι. Ο πλούτος του 
θαλάσσιου υπεδάφους της Κύπρου ανήκει στους 
πολίτες αυτού του τόπου και όχι στην Πραξούλα 
και τους αγαπημένους της Τούρκους. Σε αυτή τη 
μαύρη περίοδο του «χριστοφιανισμού» θα πρέπει 
να παλέψουμε για να πετύχουμε τα αυτονόητα. Την 
εκμετάλλευση των θαλασσίων κοιτασμάτων προς 
όφελος του τόπου, τόσο σε οικονομικό όσο και 
πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο. Τα πλούσια σε 
φυσικό αέριο αλίσπεδα είναι υπό την κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να 
επιτρέψουμε την απώλεια και αυτού του 
σημαντικού «όπλου», που θα μας βοηθήσει να 
αποτελέσουμε ενεργειακό κόμβο και άκρως 
απαραίτητο εταίρο για την Ε.Ε. και άλλους.
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Μετά από ενδελεχή μελέτη του Πορίσματος της Μονομελούς Ερευνητικής 
Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Έρευνας Σχετικά με την Έκρηξη που Επεσυνέβη την 
11η Ιουλίου στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί (εφεξής «η 
Ερευνητική Επιτροπή»), υπό τον δικηγόρο κ. Πόλυ Πολυβίου, το Μέτωπο Κυπρίων 
Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου σκιαγραφεί (με παραπομπές στις σχετικές 
σελίδες του Πορίσματος) τις βασικές πτυχές του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος. 
Μέσα από τις 643 σελίδες του Πορίσματος εμφαίνονται εναργώς -με επιστημονικά 
τεκμηριωμένο τρόπο- οι βαρύτατες πολιτικές και προσωπικές ευθύνες του 
Προέδρου Χριστόφια. 
 

 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
 
Με βάση έναν τετράστηλο πίνακα στις σελίδες 271-284 του Πορίσματος εμφαίνεται πως ο ΠτΔ ήταν γνώστης των πιο ουσιωδών 
εγγράφων και συνεπώς είχε πλήρη γνώση για το χειρισμό του φορτίου. Ο ΠτΔ είχε στη διάθεσή του τις πληροφορίες που θα 
έπρεπε να τον κάνουν να συνειδητοποιήσει ότι το φορτίο δεν τύγχανε κατάλληλης φύλαξης και αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο 
(σελ. 295). Αξίζει να σημειωθεί πως, η επίκληση ή η ομολογία άγνοιας ή μη ενημέρωσης του ΠτΔ ισοδυναμεί με παραδοχή 
ολιγωρίας, αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας (σελ. 443). Ο ΠτΔ έχει θετικό καθήκον να εξασφαλίζει την αναγκαία 
ενημέρωση, με σκοπό τη λήψη ενδεδειγμένων αποφάσεων. Αν δεν έχει τέτοια ενημέρωση, η ευθύνη ανήκει στον ίδιο (σσ. 
453-4).  
 
Αφού, λοιπόν, ο ΠτΔ έμαθε την 06/09/2010 για τους κινδύνους, θα έπρεπε να επιζητά σε συστηματική βάση ενημέρωση (σελ. 
292). Ωστόσο, από την 06/09/2010, όταν ο ΠτΔ έμαθε για τους κινδύνους, δεν ενήργησε για να αποσοβηθούν κάποιοι 
κίνδυνοι (σελ. 287 και 446). Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, ο πολιτικός χειρισμός του όλου ζητήματος ανήκε στον ΠτΔ και 
αυτός ενέκρινε την όποια κίνηση θα αφορούσε το εν λόγω φορτίο (σσ. 307 και 343). Σύμφωνα με τον κ. Πολυβίου: «Ο ΠτΔ 
είχε τον υπέρτατο λόγο στη διαχείριση του θέματος από την αρχή μέχρι το τέλος. Με τις δικές του ενέργειες και παραλείψεις 
μετέτρεψε την "προσωρινή λύση" της φύλαξης του φορτίου σε κατάσταση "αορίστου διάρκειας"» (σσ.456-7). Γι΄ αυτό και οι 
ευθύνες του ΠτΔ είναι άμεσες, συγκεκριμένες, αδιαμφισβήτητες και σοβαρότατες. Έχει σοβαρότατες θεσμικές και 
προσωπικές ευθύνες. Εν κατακλείδι, ο ΠτΔ έχει την κύρια ευθύνη για την τραγωδία (σελ. 459). 
 
Από την 02/02/2009 μέχρι τις 24/02/2009, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία 
και η Γαλλία διεμήνυσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι μπορούν να 
παράσχουν βοήθεια για το χειρισμό του φορτίου (σσ. 29 και 421), γεγονός που 
παραδέχθηκε και ο Πρόεδρος Χριστόφιας κατά την επίσκεψή του στη 
Δαμασκό την 31/08/2009 (σελ. 167). Η απόρριψη της προσφερόμενης 
βοήθειας μπορεί να συναχθεί από τα πρακτικά της συνάντησης της 
30/01/2009, μεταξύ του Προέδρου Χριστόφια και του κ. Abdul Amoura, 
ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου της Συρίας (σελ. 96). Ο Πρόεδρος 
Χριστόφιας, λοιπόν, διαβεβαίωνε τον αιμοσταγή Άσσαντ ότι το φορτίο δεν 
πρόκειται να παραδοθεί σε οποιονδήποτε τρίτο και θα παραμένει 
φυλαγμένο στην Κύπρο, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η επιστροφή του στη 
Συρία (σσ. 33, 166, 448, 600). Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 54 του Κυπριακού 
Συντάγματος, την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τις εξωτερικές υποθέσεις 
(άρθρο 54(β) Σ), την άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 54(γ) Σ), όπως και για την 
εποπτεία της ανηκούσης στη Δημοκρατία περιουσίας (άρθρο 54(ε) Σ), έχει το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνακόλουθα, για το 
ζήτημα του φορτίου έπρεπε να ληφθεί επίσημη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία θα εξουσιοδοτούσε τον ΠτΔ 
να το χειριστεί ανάλογα. Ωστόσο, καμία σχετική απόφαση επ΄ αυτού δεν ελήφθη από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αντίθετα, 
υπήρξε μια απλή ενημέρωση των υπουργών από τον ΠτΔ στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου της 11/02/2009 (σσ. 30, 
123, 451, 463). Επομένως, αναφορικά με το θέμα του φορτίου, ο Πρόεδρος Χριστόφιας ενεργούσε εξ ιδίας πρωτοβουλίας, 
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χωρίς καν την τυπική νομιμοποίησή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, γεγονός το οποίο καθιστά όλες τις σχετικές με το 
φορτίο ενέργειές του έκδηλα αντισυνταγματικές. Εφόσον δεν πάρθηκε σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο 
ΠτΔ απεκδύθηκε του πολιτειακού το αξιώματος, έδρασε σαν ιδιώτης, καθ΄ υπέρβασιν εξουσιών, γι΄ αυτό υπέχει και 
προσωπική ευθύνη και δεν καλύπτεται από ασυλία. 
 
Άρα, λοιπόν, ο ΠτΔ ενεργούσε καθ΄ όλο τον ουσιώδη για την υπόθεση χρόνο με γνώμονα τις υποσχέσεις που έδωσε στη Συρία 
για παραχώρηση του φορτίου σε αυτήν. Καμία έγνοια για την ασφάλεια του προσωπικού της Ναυτικής Βάσης και της ΑΗΚ, 
όπως και για τις εγκαταστάσεις της Βάσης και του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Έπρεπε να μη δυσαρεστήσει τις «φίλες» χώρες 
Ιράν και Συρία. Εξ ου και οι «πολιτικοί λόγοι» τους οποίους επικαλούνταν το Υπουργείο Εξωτερικών στις απαντητικές επιστολές 
του προς το ΥΠΑΜ, με ημερομηνίες 31/12/2009 και 07/07/2010 (σσ. 365-6).  
 

Υπουργός Άμυνας και ΓΕΕΦ 
 
Περαιτέρω, Υπουργείο Άμυνας και ΓΕΕΦ είχαν γνώση για το περιεχόμενο, την αποθήκευση 
και την επικινδυνότητα του φορτίου, ωστόσο δεν πήραν τα αναγκαία μέτρα προστασίας 
αναφορικά με το φορτίο (σσ. 399-400 και 435). Σε κάθε περίπτωση, όμως, Υπουργός 
Άμυνας και ΓΕΕΦ είναι υπόλογοι στο Υπουργικό Συμβούλιο και τον ΠτΔ. Πάντα 
ενεργούσαν κατόπιν αποφάσεων ή εγκρίσεων του ΠτΔ. Ανέμεναν την έκδοση πολιτικών 
οδηγιών και αποφάσεων για να ενεργήσουν (σελ. 401). 
 
Υπουργός Εξωτερικών 
 

Ακόμη, ευθύνη καταλογίζεται και στον Υπουργό Εξωτερικών γιατί υπήρξε συνδιαμορφωτής της πολιτικής να παραμείνει το 
φορτίο στην Κύπρο μέχρις ότου επιστραφεί στο Ιράν ή δοθεί στη Συρία, κάτι που ήταν αντίθετο με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και 
τις αποφάσεις της Ε.Ε. (σελ. 431). Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών γνώριζε που αποθηκεύτηκε το φορτίο και τι περιείχε (σελ. 
431), αλλά επέδειξε αδράνεια και ολιγωρία. Ως εκ τούτου υπέχει σοβαρή θεσμική και προσωπική ευθύνη (σσ. 432 και 434). 
 
Διοίκηση Ναυτικού 
 
Από τα έγγραφα και τις μαρτυρίες που ελήφθησαν προκύπτει ότι ο Διοικητής 
Ναυτικού, Πλοίαρχος Ιωαννίδης, ο Διοικητής Ναυτικής Βάσης, Αντιπλοίαρχος 
Λάμπρου, καθώς και τα υπόλοιπα στελέχη της Βάσης δεν είχαν ουδεμία 
λεπτομερή ή επαρκή γνώση για το περιεχόμενο του φορτίου (σσ.394-396). Η 
μόνη ενημέρωση που είχαν ήταν ότι το φορτίο αποτελείτο από «ελκυστικό υλικό 
υψίστης εθνικής σημασίας» και θα έπρεπε να το φρουρούν, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί πιθανή κλοπή ή δολιοφθορά. Οι οποιεσδήποτε οχλήσεις 
προσέκρουαν στους ανωτέρω «πολιτικούς λόγους». Το πρωινό της 11/07/2011 
το προσωπικό της Βάσης και οι πυροσβέστες αφέθησαν μόνοι να παλεύουν με 
τις φλόγες, ενώ η πολιτειακή και στρατιωτική ηγεσία ύπνωττε. Ο Πλοίαρχος 
Ιωαννίδης μόλις ενημερώθηκε για την πυρκαγιά ζητούσε πυροσβεστικά 
ελικόπτερα. Επίσης, έδωσε διαταγή ανάκλησης προσωπικού, όχι για να 
συνδράμουν και οι υπόλοιποι αξιωματικοί στην κατάσβεση της φωτιάς, αλλά για να επιβλέψουν τις μονάδες και το 
προσωπικό τους, ως επέτασσε το στρατιωτικό καθήκον. Εξάλλου, ο Διοικητής Ναυτικού είχε δώσει εντολή να μην πλησιάζει 
κανένας το σημείο της πυρκαγιάς. Το προσωπικό της Ναυτικής Βάσης και οι πυροσβέστες δε γνώριζαν το περιεχόμενο του 
φορτίου και προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά, ούτως ώστε να μην επεκταθεί και στην υπόλοιπη Βάση (σσ. 398-9). 
 
Ποινικές ευθύνες 
 
Σε σχέση με τις ποινικές ευθύνες, ο κ. Πολυβίου εξήγησε τεκμηριωμένα τα συστατικά στοιχεία που απαιτούνται για να 
στοιχειοθετηθούν τα ποινικώς κολάσιμα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης 
πράξης (άρθρο 210 του Ποινικού Κώδικα), της ανθρωποκτονίας (άρθρο 205 ΠΚ), της παράλειψης εκτέλεσης καθήκοντος 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για επικίνδυνα πράγματα (άρθρο 225 ΠΚ), της εγκληματικής απερισκεψίας και αμέλειας σε 
σχέση με καύσιμη/εκρηκτική ύλη (άρθρο 236 ΠΚ), της μη εκτέλεσης δημοσίου καθήκοντος (άρθρο 134 ΠΚ) και της 
κατάχρησης εξουσίας (άρθρο 105 ΠΚ), παραθέτοντας και πλούσια νομολογία. 
 
Στις σελίδες 493-495 του Πορίσματος παρατίθενται σημεία που προκύπτουν από τη νομολογία και καταδεικνύουν ποινική 
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ευθύνη, με βάση το άρθρο 210 ΠΚ, σε άτομα που λόγω θέσης ή αξιώματος έχουν την κύρια ευθύνη αντιμετώπισης μιας 
επικίνδυνης κατάστασης. Στην υπόθεση R v G (2004) 1 A.C 10 34 αναφέρθηκε το εξής σημαντικό: «Η παραγνώριση κάποιου 
γνωστού και απαράδεκτου κινδύνου ή η ηθελημένη αποφυγή αναγνώρισης ενός τέτοιου κινδύνου πρέπει επίσης να 
θεωρηθεί "υπαίτια συμπεριφορά"». (σσ. 501-2). Ως εκ τούτου -λαμβανομένων υπ΄ όψιν και άλλων υποθέσεων που 
αναφέρονται στο Πόρισμα- ο κ. Πολυβίου συμπεραίνει: «[...] εκεί που ένα πρόσωπο γνωρίζει ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος 
για την ασφάλεια τρίτων και τον παραγνωρίζει, υπό την έννοια ότι δε λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εξουδετέρωσή 
του, υπάρχει εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 205 ΠΚ». (σελ. 502). Συνεχίζοντας πιο κάτω αναφέρει: «[...] Στο χώρο 
του ποινικού δικαίου, και ιδιαίτερα των αδικημάτων που καθορίζονται από τα άρθρα 205 και 210 του Κυπριακού Ποινικού 
Κώδικα, το πρόσωπο που βαρύνεται με τον ασφαλή χειρισμό ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου αντικειμένου, όπως ενός φορτίου 
εκρηκτικών, θα πρέπει να λάβει ή να μεριμνήσει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας έναντι παντός τρίτου που 
είναι προβλεπτό ότι θα υποστεί προσωπική βλάβη σε περίπτωση έκρηξης. Το καθήκον αυτό είναι αμετάθετο και δεν μπορεί 
να εκχωρηθεί σε τρίτους, υπό την έννοια ότι ο εκχωρών με τον τρόπο αυτό απεκδύεται ποινικής ευθύνης» (σελ. 504). Γι΄ 
αυτό το λόγο ο κ. Πολυβίου καλεί το Γενικό Εισαγγελέα να εξετάσει την ποινική ευθύνη ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων, μηδενός 
εξαιρουμένου (σελ. 504). 
 
Κυπριακό Πολιτειακό Σύστημα 
 
Ο κ. Πολυβίου, μέσα από την ανεξάρτητη έρευνά του, παρατήρησε τις λειτουργικές στρεβλώσεις του πολιτειακού μας 
συστήματος. Συγκεκριμένα, αναγνώρισε την αναξιοκρατία και το «πελατειακό σύστημα» με βάση το οποίο η σχέση των 
πολιτικών δεν είναι με ελεύθερους πολίτες αλλά με εκλιπαρούντες «πελάτες» με τους οποίους γίνονται αθέμιτες συναλλαγές 
και δεσμεύσεις (σελ. 590). Συνεπώς, ο ελεύθερος και ανεξάρτητα σκεπτόμενος πολίτης δεν είναι πλέον το κέντρο αναφοράς 
του πολιτειακού συστήματος αλλά τα πολιτικά κόμματα, τα οποία έχουν μονοπωλήσει τόσο την εξουσία όσο και το δημόσιο 
διάλογο (σελ. 591). Ο κ. Πολυβίου καταλήγει ότι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα «αυτοί που έχουν δικαίωμα να κρίνουν και 
να ελέγχουν είναι οι πολίτες και όχι οι κυβερνώντες» και ότι το κράτος υπάρχει «για να διασφαλίζει τα δικαιώματα των 
πολιτών και το κοινό καλό, και όχι τα προνόμια και αξιώματα των πολιτικών και των διαφόρων κρατικών αξιωματούχων» 
(σελ. 593). 
 
Κατάληξη 
 

Στα καταληκτικά του σχόλια ο κ. Πολυβίου τονίζει: «[...] τα πράγματα 
μιλούν αφ΄ εαυτών (res ipsa loquitur), κάτι που συνεπάγεται 
αδυσώπητη θεσμική και προσωπική ευθύνη τόσο για τους Υπουργούς 
Άμυνας και Εξωτερικών όσο και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας» 
(σελ. 605). Επαναλαμβάνει ότι: «Η ουσία του πράγματος είναι ότι ο 
ΠτΔ απέτυχε να μεριμνήσει ή έστω να λάβει στοιχειώδη μέτρα για 
την ασφάλεια των πολιτών της ΚΔ, ιδιαίτερα στρατιωτών και 
πυροσβεστών» (σελ 612). Ως κατακλείδα όλων των ανωτέρω, ο κ. 
Πολυβίου αναφέρει: «ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΩ ΣΤΟΝ ΠτΔ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΤΟΥ» (σελ. 612). 
 

Ως ανακύπτει από την εμβριθή ανάλυση του κ. Πολυβίου, τα πράγματα είναι απλά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να 
παραιτηθεί και να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Όπως και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας. Μαζί τους, επίσης, 
πρέπει να δικαστούν οι δημόσιοι λειτουργοί και οι στρατιωτικοί που επί δυόμιση χρόνια επέδειξαν ασύγγνωστη αμέλεια και 
αδιαφορία σχετικά με το ζήτημα του φορτίου. Βέβαια, το αν θα κατηγορηθούν εκείνοι που πρέπει εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος δεν έχει δείξει ότι είναι επαρκής για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Ήδη η κρατική Αστυνομία 
φανέρωσε την εξάρτησή της από την κυβέρνηση επιρρίπτοντας ευθύνες σε νεκρούς, σε μια προσπάθεια να σώσει το τομάρι 
του «πατερούλη» Χριστόφια.  
 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου απαιτεί από τον Πρόεδρο Χριστόφια να αναλάβει την πολιτική του 
ευθύνη, η οποία ξεκάθαρα τού καταλογίζεται από το Πόρισμα του κ. Πολυβίου, και να παραιτηθεί. Παράλληλα, το Κίνημά μας 
στηλιτεύει τις σταλινικές πρακτικές της Αστυνομίας και της ακελικής κυβέρνησης και απαιτεί την παραδειγματική τιμωρία 
των ενόχων της τραγωδίας του Μαρί, μέσω της ποινικής οδού.  
 
Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Δεν αφήνουν οι τύψεις να ησυχάσει τη φοιτητική νεολαία του ΑΚΕΛ, Προοδευτική, μετά τη φονική έκρηξη στο Μαρί που προκάλεσε 
η κυβέρνηση Χριστόφια. Στην προσπάθειά της, μάλιστα, να δικαιολογήσει το στυγνό έγκλημα της 11ης Ιουλίου, έχει από μόνη της 
απομονωθεί από το σύνολο του φοιτητικού κινήματος. Σε συνεδρία της ΕΦΕΚ ΗΒ, όπου η φοιτητική ένωση αποφάσισε να απαιτήσει 
την παραίτηση του Προέδρου Χριστόφια, η Προοδευτική βρέθηκε σε παραλήρημα και κατέφυγε σε έκδοση λαϊκίστικων 
ανακοινώσεων με ανυπόστατες κατηγορίες προς όποιον διαφωνεί μαζί της. 
 

Η φοιτητική νεολαία του Άντρου Κυπριανού πρέπει να αντιληφθεί ότι 
στις 11 Ιουλίου έχασαν άδικα τη ζωή τους δεκατρία παλικάρια. Τη 
δικαίωση αυτών των νεκρών ηρώων και την απόδοση των πολιτικών 
και ποινικών ευθυνών θα έπρεπε να ζητούν όλες οι όντως 
δημοκρατικές παρατάξεις. Γι’ αυτό και το Κίνημά μας, μαζί με τις 
υπόλοιπες παρατάξεις που απαρτίζουν την ΕΦΕΚ ΗΒ, απαίτησαν από 
τον Πρόεδρο Χριστόφια να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, που του 
καταλογίζει το πόρισμα της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής –την 
οποία ο ίδιος διόρισε- και να παραιτηθεί. Το γεγονός και μόνο ότι όλες 
οι παρατάξεις, πλην της Προοδευτικής, ζητούν άμεσα την παραίτηση 
του Δημήτρη Χριστόφια, δεν θα έπρεπε να εξοργίσει τους 
συνάδελφους της Προοδευτικής, αλλά σεβόμενοι την δημοκρατική 
απόφαση της ΕΦΕΚ, να τους προβληματίσει. Η ενότητα που συνεχώς 
ευαγγελίζονται θα επιτευχθεί μόνο όταν το 33,96% στηρίξει το 66,04%, 
και όχι το ανάποδο. 
 
Όσον αφορά τις ψευδείς κατηγορίες που εξαπολύει η φοιτητική 

νεολαία του ΑΚΕΛ προς το Κίνημά μας, ξεκαθαρίζουμε για ακόμα μια φορά πως το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου έχει σαφείς και κρυστάλλινες θέσεις, οι οποίες σε ουδεμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με αυτές της Πρωτοπορίας ή της 
Αναγέννησης. Υπενθυμίζουμε ότι το Κίνημά μας έχει αποστείλει σε όλες τις φοιτητικές παρατάξεις και καταθέσει στην ΕΦΕΚ, από τον 
Φεβρουάριο του 2011, το πλαίσιο προτάσεών μας για συνεργασία, το οποίο και έχουμε δημοσιοποιήσει, καθώς θεωρούμε ότι οι 
συνεργασίες πρέπει να γίνονται πάνω από το τραπέζι και ενώπιον των φοιτητών και όχι εν κρυπτώ. Το συγκεκριμένο πλαίσιο, καθώς 
και άλλες προσπάθειες του ΜΕΤΩΠΟΥ για καταρτισμό της ΕΦΕΚ ΗΒ, έχουν απορριφθεί από όλες τις κομματικές φοιτητικές 
παρατάξεις. 
 
Παράλληλα, όμως, απαιτούμε από τη φοιτητική νεολαία του Νίκου Αναστασιάδη, Πρωτοπορία, να τοποθετηθούν κατά πόσον 
ασπάζονται τις θέσεις των ιδεολογικών τους ινστρουχτόρων, Γλαύκου Κληρίδη, Αλέκου Μαρκίδη και Χρήστου Πουργουρίδη, οι 
οποίοι αντιτίθενται στην παραίτηση Χριστόφια. Το γεγονός αυτό επαναβεβαιώνει την ταύτιση ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ και ότι επ’ ουδενί ο 
διαχρονικά ενδοτικός ΔΗΣΥ δεν πρέπει να αποτελέσει την εναλλακτική επιλογή σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα 
μας. Απαιτούμε, επίσης, και από τη φοιτητική νεολαία του Μάριου Καρογιάν, Αναγέννηση, να ξεκαθαρίσει αν όντως στηρίζει την 
απόφαση της ΕΦΕΚ ΗΒ –την οποία υπερψήφισε- για απαίτηση της παραίτησης του Προέδρου Χριστόφια ή αν «συμπαρασύρεται» 
και ακολουθεί το ΜΕΤΩΠΟ, όπως ισχυρίζεται η Προοδευτική.  
 
Τέλος, το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμεί να ενημερώσει τους συναδέλφους της Προοδευτικής ότι η 
περίοδος της προδοτικής και καταδικαστέας από όλους χούντας των Αθηνών έχει παρέλθει. Μια άλλη χούντα, όμως, έχει προκύψει, 
εν έτει 2011, η οποία αρνείται να αναλάβει τις εγκληματικές ευθύνες της και να παραιτηθεί, ενώ το απαιτεί σύσσωμος ο κυπριακός 
Ελληνισμός. Καλούμε τη φοιτητική νεολαία του ΑΚΕΛ, Προοδευτική, αν όντως αντιλαμβάνεται τις έννοιες της «δημοκρατίας» και 
της «ευθύνης» να απαιτήσει μαζί με τις υπόλοιπες φοιτητικές παρατάξεις την παραίτηση του Προέδρου Χριστόφια, κάτι το οποίο 
θα συμβάλει στην επίτευξη της πολυπόθητης ενότητας. Ωστόσο, έχοντας υπ’ όψιν τη διαχρονική απουσία του ΑΚΕΛ από τους αγώνες 
του κυπριακού Ελληνισμού, δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι αυτή τη φορά θα συμπράξει στον αγώνα για δικαίωση των 13 νεκρών 
ηρώων μας. 
 
Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Ελένη Λανίτη 
Αντιπρόσωπος Essex 
a.laniti@metopo.org.uk 
 
Στην ίδια παράσταση θεατές 
βρισκόμαστε εδώ και αρκετά 
χρόνια με τις συνεχείς τουρκικές 
προκλήσεις. Ως φοιτητές θα έπρεπε 
να μας ανησυχεί και να μας 
προβληματίζει η αδιάκοπη και 

συστηματική τουρκική προπαγάνδα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Μια προπαγάνδα που αποσκοπεί, αφενός, στην 
συνεχή αναβάθμιση του ψευδοκράτους, και αφετέρου, 
στην προώθηση και εμπέδωση της άποψης στην 
βρετανική κοινή γνώμη ότι υπάρχουν δύο κράτη στην 
Κύπρο. Είναι χρέος μας, ως συνειδητοποιημένοι φοιτητές 
που ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους, να 
αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές καταστάσεις που 
δημιουργεί η Τουρκία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο 
οποίο με την ενθάρρυνση των Άγγλων και την δική μας 
ανοχή, βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Αντιθέτως, είμαστε 
αδιάφοροι και απαθείς, αφήνοντας έτσι τα μεγαλεπήβολα 
σχέδια των Τούρκων για αναγνώριση του ψευδοκράτους 
να εξελίσσονται και να γίνονται πιο δραστικά. 
 
Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα της 
τουρκικής προπαγάνδας που θα έπρεπε 
ήδη να μας έχουν αφυπνίσει. Καταρχάς, 
οι πλείστοι φοιτητές θα έχουμε 
παρατηρήσει κατά τις αιτήσεις μας στα 
βρετανικά πανεπιστήμια, πως η Κύπρος 
διαχωρίζεται σε «ευρωπαϊκό» και «μη 
ευρωπαϊκό» μέρος, πράγμα το οποίο 
στερείται νομιμότητας σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο 10 της ένταξης της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλητικές 
για την Κύπρο είναι και οι πρόσφατες 
τουριστικές διαφημίσεις του 
ψευδοκράτους στα ταξί και τα λεωφορεία 
του Λονδίνου και οι διαφημίσεις 
πτήσεων που πραγματοποιούν ιδιωτικές 
αεροπορικές εταιρίες στα κατεχόμενα 
(μέσω Τουρκίας). Παράλληλα, το 
ψευδοκράτος καλωσορίζει στην 
Τουρκία(!) όσους προσγειώνονται στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας και τα κινητά τους τηλέφωνα είναι 
συνδεδεμένα με ορισμένους αγγλικούς παροχείς. 
Συνηθισμένο φαινόμενο έχουν γίνει και οι διάφορες 
τουριστικές εκθέσεις που διοργανώνονται, κυρίως στο 
Λονδίνο, με την συμμετοχή του ψευδοκράτους, και που 
αφήνουν την Κύπρο εκτεθειμένη στα χέρια επιτήδειων 
εγκληματιών. Η υποβοήθηση, λοιπόν, της τουρκικής 
προπαγάνδας από τους Βρετανούς είναι φανερή και 
ξεκάθαρη. Φτάνει μόνο να θυμηθούμε τις περσινές 
δηλώσεις του πρώην Βρετανού ΥΠΕΞ, Τζακ Στρο, ο 
οποίος τάχθηκε υπέρ της διχοτόμησης της Κύπρου, 

καλώντας την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το 
ψευδοκράτος. 
 
Όσο περισσότερο αδιαφορούμε και υποχωρούμε λόγω 
της πολιτικής της «καλής θελήσεως», που έχει υιοθετήσει 
η κυβέρνηση, τόσο περισσότερο χώρο αφήνουμε για την 
εφαρμογή των τούρκο-βρετανικών σχεδίων. Ήδη 
διάφορες τουρκοκυπριακές οργανώσεις, όπως η 
«Embargoed» και η «TRNC-Freedom», απαιτούν την 
αναγνώριση του ψευδοκράτους και καταγγέλλουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία για δήθεν ρατσισμό και 
απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Ως γνωστό, το 
εμπάργκο στο ψευδοκράτος επιβλήθηκε από τα Ηνωμένα 
Έθνη (Ψηφίσματα ΣΑ 541 και 550) λόγω της παράνομης 
τουρκικής εισβολής και κατοχής, καθώς και της 
παράνομης μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους. 
 
Ενωμένοι, όμως, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις 
συνεχείς προκλήσεις. Αυτό φαίνεται από τις 
επιτυχημένες μας προσπάθειες. Το 2007, πετύχαμε 
αλυσιδωτή ακύρωση τουριστικών εκθέσεων στο Λονδίνο, 
που θα ξεπουλούσαν τις κατεχόμενες περιουσίες μας. Το 
2009, όταν ο πολιτικός αττιλάρχης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, 
βρέθηκε στο London School of Economics για να 

παραθέσει «διάλεξη» αναφορικά με το 
Κυπριακό, μια δράκα φοιτητών στάθηκε 
εμπόδιο στα σχέδιά του και ξεσκέπασε το 
πραγματικό πρόσωπο του εγκάθετου της 
Άγκυρας. Το 2010, καταφέραμε να 
πείσουμε τον «Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 
Μικροκυμάτων» (EuMA) να αποχωρήσει 
από συμπόσιο για τα μικροκύματα, που 
θα πραγματοποιείτο σε 
ψευδοπανεπιστήμιο στα κατεχόμενα, ενώ 
παράλληλα η Τζένιφερ Λόπεζ ακύρωσε τη 
συναυλία της στα κατεχόμενα. Τέλος, πιο 
πρόσφατα, η διαμαρτυρία των φοιτητών 
του Πανεπιστημίου του Essex για τη 
διοργάνωση χειμερινού σχολείου με την 
ECPR στο λεγόμενο πανεπιστήμιο της 
Ανατολικής Μεσογείου, ανάγκασε τους 
αρμοδίους να μεταφέρουν το χειμερινό 
σχολείο στη Βιέννη! 
 

Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι 
είναι ντροπή τόσες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι φοιτητές στο 
Ηνωμένο Βασίλειο να αδιαφορούν και να είναι απαθείς. 
Κάλλιστα μπορούμε να ενωθούμε και ως ένα ενιαίο 
σύνολο και να αντιμετωπίσουμε την τουρκική 
προπαγάνδα, που σκοπό έχει να βλάψει την πατρίδα μας 
και να υλοποιήσει τα σχέδια της για τουρκοποίηση της 
νήσου. Είναι καθήκον μας να σταθούμε εμπόδιο και να 
προστατέψουμε όσα ιδανικά και όσες αξίες μας έχουν 
πλέον απομείνει. Τέλος στην αδιαφορία, τέλος στην 
απάθεια. Οφείλουμε να ξυπνήσουμε και να 
δραστηριοποιηθούμε. Ενωμένοι μπορούμε. 
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Σεμέλη Χριστοφορίδου 
Εκπρόσωπος Τύπου 
semeli@metopo.org.uk 
 
Ονειρεύτηκε αιώνες πριν ο 
Πλάτωνας τη Δημοκρατία.  Ο 
Σωκράτης ήπιε κώνειο για να τη 
διαφυλάξει, διδάσκοντας στις 
επόμενες γενεές την αξία της 

Δικαιοσύνης, της Αξιοπρέπειας του ανθρώπου, και 
του Σεβασμού προς τους θεσμούς. Ο Ισοκράτης 
εξήγησε πως «η Δημοκρατία μας 
αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα 
της Ελευθερίας και της Ισότητας». Και καθώς άλλο 
ένα έτος ολοκληρώνεται και συμπληρώνονται σιγά-
σιγά 38 μαύρα χρόνια σκλαβιάς, οι συνομιλίες με 
τον κατακτητή συνεχίζουν να κινούνται σε ρυθμούς 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αγνοώντας 
την έντονη εντολή του λαού το 2004. Τι προνοεί,  
όμως, το μοντέλο λύσης «διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας», το οποίο ενστερνίζονται όλες οι 
κομματικές φοιτητικές παρατάξεις στο Ηνωμένο 
Βασίλειο; 
 
Κατ’ αρχάς, η διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία 
(εφεξής ΔΔΟ) θα καταλύσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία και θα 
δημιουργήσει μια νέα κρατική 
οντότητα, η οποία θα είναι 
χωρισμένη σε δύο ζώνες με 
βάση την εθνική καταγωγή των 
δύο «κοινοτήτων». Δηλαδή, η 
παράνομη γραμμή της 
διχοτόμησης που επέβαλε διά 
της βίας η Τουρκία στην 
Κύπρο θα μετατραπεί -με 
ελάχιστες διαφοροποιήσεις- σε 
νόμιμα εσωτερικά σύνορα 
μεταξύ του ελληνοκυπριακού 
και του τουρκοκυπριακού 
κρατιδίου. Με άλλα λόγια, η 
ΔΔΟ θα νομιμοποιήσει τα 
τετελεσμένα της βάρβαρης 
τουρκικής εισβολής και 
παράνομης κατοχής και το 
ψευδοκράτος θα καταστεί νόμιμο «τουρκοκυπριακό 
συνιστών κρατίδιο». Η επιστροφή όλων των 
εκδιωχθέντων προσφύγων καθίσταται αδύνατη, 
αφού στο «τουρκοκυπριακό κρατίδιο» θα απαιτείται 
πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας. Αυτό 

συνιστά εξανδραποδισμό των Ελλήνων της Κύπρου, 
αφού θα αναγκαστούν να εκχωρήσουν τις 
περιουσίες τους στους κουβαλητούς και 
παράνομους Τούρκους εποίκους εξ Ανατολίας, οι 
πλείστοι εκ των οποίων θα θεωρούνται νόμιμοι 
πολίτες της «Ενιαίας Ομόσπονδης Κύπρου»! 
 
Το πάθημα των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου δεν 
φαίνεται να μας έγινε μάθημα, αφού η ΔΔΟ είναι 
εμπνευσμένη από τη βρετανική πολιτική του 
«διαίρει και βασίλευε». Η ΔΔΟ διαχωρίζει 
συνταγματικά, διοικητικά και γεωγραφικά τον 
πληθυσμό με βάση φυλετικά κριτήρια, γεγονός που 
καλλιεργεί και οξύνει το ρατσισμό και τη 
μισαλλοδοξία. Αποτελεί ιστορικό γεγονός ότι οι 
περισσότερες «εθνικές ομοσπονδίες» διαλύθηκαν, 
όπως τη Γιουγκοσλαβία, το Πακιστάν (απόσχιση 
Μπανγκλαντές), το Καμερούν και την 
Τσεχοσλοβακία. Οι περισσότερες εξ’ αυτών 
κατέρρευσαν διά της βίας. Επομένως, η πικρή 
αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί 
την ομαλή και ωφέλιμη συνομοσπονδία με τον 
σφαγέα της Μεσογείου. 

 
Επίσης, η ΔΔΟ πόρρω απέχει 
από την αρχή της δημοκρατίας. 
Στο Σχέδιο Ανάν –το οποίο ήταν 
στην βάση της ΔΔΟ- 
επιβαλλόταν η ίση 
εκπροσώπηση (50-50) των δύο 
κρατιδίων στην άνω βουλή, ενώ 
στην εκτελεστική εξουσία 
επιβαλλόταν η εκπροσώπηση 
του τουρκοκυπριακού 
κρατιδίου στο προεδρικό 
συμβούλιο με δικαίωμα 
αρνησικυρίας. Στις σημερινές 
συνομιλίες, ο Πρόεδρος 
Χριστόφιας έχει ο ίδιος 
καταθέσει πρόταση για εκ 
περιτροπής προεδρία και 
σταθμισμένη ψήφο. Σύμφωνα 
με την πρόταση Χριστόφια, ο 
Πρόεδρος θα πρέπει να είναι 
για 4 χρόνια Έλληνας και 2 
χρόνια Τούρκος, με την ψήφο 

των Ελληνοκυπρίων στην εκλογή του 
Τουρκοκύπριου προέδρου να είναι σταθμισμένη. 
Δηλαδή, η ελληνοκυπριακή ψήφος να έχει 
λιγότερη ισχύ από μια τουρκοκυπριακή. Με άλλα 
λόγια, η δημοκρατική αρχή «ένας άνθρωπος = μία 
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ψήφος» καταργείται. Επίσης, οι μηχανισμοί 
λειτουργίας ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και τα 
συνιστούντα κρατίδια, οι τρόποι επίλυσης 
αδιεξόδων και η κατανομή αρμοδιοτήτων 
συντείνουν σε ένα δυσλειτουργικό κράτος. 
Σημερινά παραδείγματα αποτελούν το Βέλγιο (έχει 
σπάσει ρεκόρ ακυβερνησίας) και η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη (το ΕΔΑΔ όρισε το σύστημα 
διακυβέρνησης ως αντίθετο με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα). 
 
Συνεπώς, εύκολα κάποιος μπορεί να αντιληφθεί 
πως η σημερινή πολιτική ηγεσία, αλλά και η 
«αντιπολίτευση», επιδιώκουν να καταργήσουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία και να την αντικαταστήσουν 
με το άδικο, άνομο, ρατσιστικό, δυσλειτουργικό και 
αντιδημοκρατικό μοντέλο λύσης Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας! 
 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β., όμως, είναι καθολικά 
αντίθετο σ’ αυτές τις τουρκο-βρετανικές ονειρώξεις 
και γι’ αυτό αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική 
επιλογή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρούμε 
καθήκον μας την αφύπνιση των συμφοιτητών μας 
αναφορικά με το κυπριακό πρόβλημα, καθώς 
γνωρίζουμε πως η φλόγα της ελπίδας ανέκαθεν 
εναπόκειτο στη νεολαία. Πιστεύουμε ακράδαντα 
πως η ψοφοδεής πολιτική μας ηγεσία οφείλει να 
προστατεύσει το δικαίωμα του κάθε Κύπριου 
πολίτη, επαναφέροντας το Κυπριακό στις σωστές 
του βάσεις, δηλαδή ως πρόβλημα βάρβαρης 
εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, διεκδικώντας 
παράλληλα τις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες 
μπορεί να βασιστεί μια ΔΙΚΑΙΗ λύση. Η δίκαιη 
λύση προνοεί πλήρη επιστροφή των προσφύγων 

στις πατρογονικές τους εστίες, πλήρη εξακρίβωση 
της τύχης μέχρι και του τελευταίου μας 
αγνοούμενου και τιμωρία της ενόχου Τουρκίας για 
όλα τα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας που έχει διαπράξει. Η μόνη 
δίκαιη και αξιοπρεπής λύση για ένα λαό που εδώ 
και 38 χρόνια στερείται τα ανθρώπινα του 
δικαιώματα είναι η Απελευθέρωση.  
 
Ο μεγάλος Περικλής, έθετε τις προϋποθέσεις της 
Ευδαιμονίας στον «Επιτάφιο» χιλιάδες χρόνια πριν: 
«το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ' ελεύθερον το 
εύψυχον». Η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο 
ευτυχισμένο. Η ελευθερία τού να διατυπώνεις τις 
σκέψεις σου χωρίς φόβο. Το να μάχεσαι για το 
σωστό και το δίκαιο. Το εύψυχον, είναι το θάρρος 
που σου δίνει δύναμη να μάχεσαι. Γνωρίζουμε πως 
ο αγώνας είναι μακρύς και δύσκολος. Το φορτίο 
για συνέχιση των προπατορικών επιταγών βαρύ. Με 
τα μάτια της ψυχής, όμως, φωτοδότρα η μνήμη θα 
υφαίνει του γυρισμού το όνειρο. Φάρο για μας θα 
αποτελεί, όπως πάντα, η τρισένδοξη ελληνική 
Ιστορία που μας δίδαξε μέσω του μεγαλείου και του 
πλούτου της, την ανδρεία και τη μεγαλοπρέπεια. 
Μ’ αυτές τις αξίες, οι πρόγονοί μας πολεμούσαν 
κάθε εχθρό και κάθε υπερδύναμη, είτε αυτή 
λεγόταν φοινικικός στόλος είτε Περσική 
Αυτοκρατορία είτε Αγγλική αποικιοκρατία είτε 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ελπίδα και δύναμη μας 
δίνουν οι χιλιάδες των ψυχών των Ηρώων μας, που 
έχυσαν το αίμα τους για να ανατείλει επιτέλους ο 
ήλιος της Δικαιοσύνης πάνω από την χαροκαμένη 
πατρίδα μας. Στη γη τη δική τους δεν ταιριάζει η 
Ομοσπονδία. 
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Η φοιτητική νεολαία του Νίκου Αναστασιάδη, Πρωτοπορία, φέρεται να ξύπνησε από το βαθύ ύπνο των τελευταίων χρόνων, αφού οι 
προεδρικές εκλογές πλησιάζουν και ο προϊστάμενος τους, Νίκος Αναστασιάδης, προσπαθεί να χτίσει το προφίλ του υποψηφίου για την 
προεδρική καρέκλα. Μάλιστα, οι βρικόλακες της συναγερμικής παράταξης περισσότερο πανηγυρίζουν, παρά ανησυχούν, για την τραγωδία 
στο Μαρί και για την κατάντια του σάπιου –και πλέον δολοφονικού- πολιτικού μας συστήματος. Είναι σε αυτό το πολιτικό σύστημα που οι 
ίδιοι συμμετείχαν και συμμετέχουν, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολιτευόμενη συγκυβέρνηση. Μέσα σε όλο αυτό τον πανζουρλισμό, η 
Πρωτοπορία εκτοξεύει ύβρεις και ανυπόστατους ισχυρισμούς εναντίον του αυτόνομου και ανεξάρτητου ΜΕΤΩΠΟΥ. 
 
Συγκεκριμένα, χαρακτήρισαν την ηγεσία του Κινήματός μας ως «ακατάρτιστους συκοφάντες» και συνέδεσαν το ΜΕΤΩΠΟ με την κομματική 
παράταξη του ΕΥΡΩΚΟ. Παραπέμπουμε τους συναδέλφους της Πρωτοπορίας στο Άρθρο 2, Παράγραφος Β του Καταστατικού του ΜΕΤΩΠΟΥ, 
το οποίο ρητώς αναφέρει πως το ΜΕΤΩΠΟ «είναι ένα Αυτόνομο, Αδέσμευτο, Υπερκομματικό, Μη- Κερδοσκοπικό σωματείο και ουδεμία σχέση 
έχει με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, πρόσωπο ή σχήμα, κομματική παράταξη ή νεολαία». Ακόμα, τους παραπέμπουμε σε Ανακοίνωσή μας 
(24 Φεβ. 2009) με την οποία ξεκαθαρίσαμε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση του Κινήματός μας με το ΕΥΡΩΚΟ. Το ποιοι πραγματικά 
είναι οι «ακατάρτιστοι» και οι «συκοφάντες» θα το αφήσουμε στην κρίση των φοιτητών. 
 
Επίσης, η φοιτητική νεολαία του Νίκου Αναστασιάδη αναφέρθηκε ειρωνικά, ως άλλος Χριστόφιας, 
προς τα μέλη του ΜΕΤΩΠΟΥ ως «ωραίοι Έλληνες» γιατί –άκουσον, άκουσον- δεν στήριξαν την 
υποψηφιότητα του Ιωάννη Κασουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2008. Ξεκαθαρίζουμε και 
ξανατονίζουμε, λοιπόν, στους συνάδελφους της Πρωτοπορίας, πως το ΜΕΤΩΠΟ δεν συμμερίζεται την 
«ανανική ιδεολογία» του κ. Κασουλίδη και του ΔΗΣΥ. Όταν η Πρωτοπορία καταφέρει και επιλέξει τον 
καλύτερο μεταξύ «Ερντογάν» και «Νταβούτογλου», θα επιλέξει και το ΜΕΤΩΠΟ μεταξύ των 
φιλοδιζωνικών «Κασουλίδη ή Αναστασιάδη» και «Χριστόφια». Φτάνει μόνο να υπενθυμίσουμε στους 
συναδέλφους της Πρωτοπορίας τις δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών του ΔΗΣΥ για στήριξη 
Χριστόφια, τόσο πριν τις προεδρικές εκλογές όσο και μετά την εκλογή του για τους χειρισμούς του στο 
Κυπριακό. 
 
Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του κόμματος του Νίκου Αναστασιάδη, όσον αφορά το θέμα της παραίτησης του Προέδρου Χριστόφια είναι 
πλέον φανερή, με τα διζωνικά του αδέλφια του ΑΚΕΛ να πανηγυρίζουν, μέσω της Χαραυγής. Συγκεκριμένα, τόσο ο Γλαύκος Κληρίδης όσο και 
οι Αλέκος Μαρκίδης, Χρήστος Πουργουρίδης και Θανάσης Τσώκος, κάνουν πλάτες στον Δημήτρη Χριστόφια, κύριο υπεύθυνο για την 
τραγωδία στο Μαρί, τασσόμενοι ενάντια στην παραίτησή του. Αλήθεια, όμως, τι όντως έπραξε η ηγεσία του ΔΗΣΥ από τις 11 Ιουλίου για να 
επιδιώξει εμπράκτως την παραίτηση Χριστόφια, εκτός από το να αναλώνεται σε χλιαρές δηλώσεις στα ΜΜΕ; 
 
Οι θέσεις, αρχές και αξίες που διέπουν το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου είναι κρυστάλλινες και ξεκάθαρες. Γι’ αυτό και 
είχαμε καταθέσει το δικό μας πλαίσιο αρχών και αξιών στην ΕΦΕΚ πριν από την πρώτη κιόλας συνεδρία, το οποίο και απορρίφθηκε από την 
Πρωτοπορία στο σύνολό του. Δυστυχώς, η ηγεσία της Πρωτοπορίας, το μόνο που κατάφερε ήταν να στείλει e-mail –εν ώρα συνεδρίας της 
ΕΦΕΚ (!)- το οποίο απλά παρέπεμπε σε ένα σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της (!), γεμάτο αοριστολογίες και γενικολογίες. Γιατί δεν απαντάτε 
ξεκάθαρα, ακόμη και σήμερα, αν είστε υπέρ ή κατά της λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας;  
 
Δυστυχώς για εσάς, το μέγεθος μιας παράταξης δεν μετριέται με τα χρόνια ύπαρξής της, αλλά με την ουσιαστική δράση της. Για του λόγου 
το αληθές, παραπέμπουμε τους συναδέλφους της Πρωτοπορίας στο σύνδεσμο «Εκδηλώσεις» της ιστοσελίδας μας, που αποτελεί ένα μέρος 
από την πολυσχιδή δράση του ΜΕΤΩΠΟΥ. 
 
Τέλος, η μη συμμετοχή του ΜΕΤΩΠΟΥ στην ΠΟΦΕΝ οφείλεται στη φασιστική συμπεριφορά των κομματικών παρατάξεων – μελών της 
ΠΟΦΕΝ και στο αντιδημοκρατικό Καταστατικό της. Συγκεκριμένα, η ΠΟΦΕΝ εξαναγκάζει, διά του Άρθρου 3, Παράγραφος 3(α) του 
Καταστατικού της, τις Φοιτητικές Ενώσεις που επιθυμούν να γίνουν μέλη της να ενστερνιστούν την λύση της Ομοσπονδίας. Κάτι τέτοιο 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ιδεολογία, τις αρχές και τις θέσεις του ΜΕΤΩΠΟΥ. 
 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στον λαϊκισμό και δημαγωγία της Πρωτοπορίας 
και θεωρεί ως μόνο κριτή των πράξεων και της δράσης της τον φοιτητή. Παράλληλα, καλεί τους συναδέλφους της φοιτητικής νεολαίας του 
Νίκου Αναστασιάδη να αποστασιοποιηθούν και να πάψουν να υποστηρίζουν τις βλέψεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Είναι λυπηρό να βλέπουμε νέους ανθρώπους να εκχωρούν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους σε κομματικούς σχηματισμούς, οι 
οποίοι προσβλέπουν στην απόκτηση αξιωμάτων και στη νομή της εξουσίας, παρά την επιδίωξη του γενικότερου κοινωνικού και εθνικού 
συμφέροντος. 
 
Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Ειρήνη Δράκου 
Γραμματέας Φοιτητικών 
Θεμάτων 
irene@metopo.org.uk 
 
Οι τελευταίες αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου απέδειξαν 
στη νεολαία πως η εκπαίδευση 
αποτελεί τον τελευταίο τροχό της 
αμάξης για την κυβέρνηση Χριστόφια. 
Ο λόγος: η απόφασή του να μειώσει 

τη φοιτητική χορηγία σε βάρος της πλειοψηφίας των 
Κυπρίων φοιτητών. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η 
κυβέρνηση Χριστόφια ή  η «κυβέρνηση του λαού», όπως 
αρέσκεται να αυτοαποκαλείται, δεν υπολογίζει το λαό.  
 
Η σημασία της φοιτητικής χορηγίας για κάθε οικογένεια 
είναι τεράστια και αυτονόητη.  Είναι πασίγνωστο πως οι 
σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
κοστίζουν. Δεν είναι μόνο τα δίδακτρα, είναι και τα ενοίκια, 
τα βιβλία και ο εξοπλισμός, καθώς και το γενικότερο κόστος 
ζωής. Ας μην ξεχνάμε ότι το ποσό της χορηγίας θεωρείται 
ανεπαρκές για τον κάθε νέο, που προσπαθεί να φέρει εις 
πέρας τις σπουδές του σε μια ξένη χώρα, ειδικά για μια 
οικογένεια η οποία έχει να σπουδάσει δύο και τρία ή 
περισσότερα παιδιά. Η μείωση κι αυτού του ανεπαρκούς 
ποσού στερεί την ευκαιρία από αρκετούς νέους να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να πραγματοποιήσουν τα 
όνειρά τους και να γίνουν άξιοι επιστήμονες, κάνοντας 
περήφανη την πατρίδα τους στο μέλλον. Αν η νεολαία είναι 
το μέλλον, τότε είναι προφανές ότι σήμερα καλείται να 
πληρώσει τα λάθη των πολιτικών του παρόντος και του 
παρελθόντος και αυτό είναι, το λιγότερο, άδικο. 
 
Δυστυχώς, θέατρο σκιών 
θυμίζουν πλέον οι δηλώσεις, 
οι διάλογοι και τα 
γραφόμενα των κομματικών 
νεολαιών του ΑΚΕΛ και του 
ΔΗΣΥ, Προοδευτικής και 
Πρωτοπορίας αντίστοιχα, 
όσον αφορά τη φοιτητική 
χορηγία. Με απογοήτευση 
διαπιστώνουμε πως κύριος 
στόχος τους είναι η συλλογή 
ψήφων και όχι το καλό του φοιτητή. 
  
Από τη μια, παρατηρούμε  την ανικανότητα της 
Προοδευτικής να υπερασπιστεί το δίκαιο των φοιτητών και 
να μην παίρνει ξεκάθαρη θέση για το θέμα της αποκοπής ή 
μείωσης, έστω,  της φοιτητικής χορηγίας. Αυτό έχει 
προκαλέσει απορίες στον φοιτητικό κόσμο, που δεν μπορεί 
να καταλάβει πώς η θυγατρική παράταξη του «κόμματος του 
λαού και της εργατιάς» φαντάζει ανήμπορη να εναντιωθεί 
στη μείωση της φοιτητικής χορηγίας (σελ. 8 «Προοδευτική 
Άποψη», τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου). Δυστυχώς για την 
φοιτητική παράταξη του Άντρου Κυπριανού, όταν το χέρι 
που τους ταΐζει,  πλήττει την εκπαίδευση και καταπατεί το 
αναφαίρετο δικαίωμα της μόρφωσης κάθε φοιτητή, ούτε 
διανοούνται να το «δαγκώσουν». 

 
Ούτε λόγος και για την κυβέρνηση, όμως, να σκεφτεί πόσες 
περισσότερες χιλιάδες ευρώ κοστίζουν τα ταξίδια με το 
ιδιωτικό τζετ και τα επιπρόσθετα προεδρικά επιδόματα, που 
για πρώτη φορά επιζητά Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας είναι ο εκπρόσωπος 
του λαού και θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα, αρχίζοντας 
τις περικοπές από τον εαυτό του. Δυστυχώς, όμως, για τον 
Πρόεδρο Χριστόφια, δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται να 
αναλάβει τις ευθύνες του και δεν το πράττει. 
 
Από την άλλη ομολογουμένως, εντύπωση έχει προκαλέσει 
και η στάση της Πρωτοπορίας, καθώς και οι δηλώσεις του κ. 
Νίκου Τορναρίτη, Αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, μητρικού 
κόμματος της Πρωτοπορίας. Τη μια δηλώνει πως «μας 
ανησυχούν οι πληροφορίες που είδαν το φως της 
δημοσιότητας ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να περικόψει τη 
φοιτητική χορηγία στη βάση δήθεν στοχευμένης παροχής 
της» («Σημερινή» 18 Φεβ. 2010, σελ. 15), και την άλλη 
δηλώνει πως «περνούμε μια σοβαρότατη οικονομική κρίση» 
και πως η συγκεκριμένη φοιτητική χορηγία χρειάζεται 
στοχευμένη αναπροσαρμογή («ΚΥΠΕ», 27 Δεκ. 2009). 
 
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ξεκάθαρα πως ο κ. Τορναρίτης, 
που είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της 
Βουλής, φάσκει και αντιφάσκει. Παρατηρούμε με λύπη ότι 
το σύστημα παιδείας μας νοσεί με τέτοιους εκπροσώπους. 
Ασφαλέστερο δε, θα ήταν να υποθέσουμε ότι οι άνεμοι 
αλλάζουν ανάλογα με τα μικροκομματικά και καιροσκοπικά 
συμφέροντα και, προφανώς, ο Δημοκρατικός  Συναγερμός 
και  η θυγατρική του φοιτητική παράταξη, Πρωτοπορία, 
πάνε όπου φυσά ο άνεμος. Ως φοιτητές θεωρούμε προσβολή 
της νοημοσύνης μας τέτοιες συμπεριφορές από ανθρώπους 
που νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με μαθητές Δημοτικού. 
 

Πρέπει να καταστήσουμε 
σαφές ως νεολαία ότι 
καταδικάζουμε οποιαδήποτε 
ενέργεια για μείωση ή 
αποκοπή της φοιτητικής 
χορηγίας, αλλά και 
οικτίρουμε όσους 
πολιτικάντηδες  προσπαθούν 
να εξαγοράσουν με 
κροκοδείλια δάκρυα και 
ψευτοπαλληκαριές μερικές 

ψήφους.  Το θέμα της φοιτητικής χορηγίας δεν έχει να κάνει 
ούτε με τις βουλευτικές ούτε με τις προεδρικές εκλογές. Η 
αποκοπή ή μείωση της φοιτητικής χορηγίας καθιστά 
αδύνατη την ανώτερη εκπαίδευση των παιδιών μιας μέσης 
κυπριακής οικογένειας. Όλοι οι φοιτητές, ανεξαιρέτως, 
έχουν ανάγκη την φοιτητική χορηγία για να μπορέσουν να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Δηλώνουμε, λοιπόν, τόσο 
στην Κυβέρνηση Χριστόφια, όσο και στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, ότι το κράτος δεν είναι 
φιλανθρωπικό ίδρυμα για να ευνοεί τους λίγους, αλλά 
οφείλει να χορηγεί και να στηρίζει το ίδιο όλους τους πολίτες 
του, χωρίς διακρίσεις. Για μια ακόμη φορά τους καλούμε να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην προδώσουν 
περισσότερο την εμπιστοσύνη που τους έδειξε ο λαός. 
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 Διαφημίστε στη νέα, ανανεωμένη 
ιστοσελίδα του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β., αλλά 
και στο «Προπύργιο».  
 
 Επικοινωνήστε μαζί μας στο 
info@metopo.org.uk 

 
 
 
 
 
 
 

Παναγιώτα Χριστοδούλου 
Αντιπρόσωπος Brunel 
penny@metopo.org.uk 
 
Οι Δημοτικές εκλογές είναι επί 
θύραις. Ο Κύπριος ψηφοφόρος 
καλείται να εκλέξει τον άνθρωπο 
που θα παίρνει τις αποφάσεις 
για τον τόπο όπου διαμένει, για 

την πόλη του, για την κοινότητά του. Ο Δήμαρχος ή 
ο δημοτικός σύμβουλος θα αποφασίζει τι αξίζει να 
αλλάξει ή να παραμείνει με σκοπό την καλύτερη 
δυνατή διαβίωση των συμπολιτών του. Ο Δήμαρχος 
ή, διαφορετικά, ο «τοπικός άρχοντας», θα πρέπει να 
διαφέρει κατά πολύ από τον βουλευτή. Να έχει 
άμεση επαφή με τον κόσμο που τον ψήφισε, κι έτσι 
να δύναται να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις 
ανησυχίες και επιθυμίες των δημοτών.  
 
Αντίθετα, ο ψηφοφόρος στις βουλευτικές εκλογές 
συνήθως ψηφίζει  το κόμμα, είτε παραδοσιακά είτε 
ακόμα και πελατειακά, πολλές φορές μη 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν κρίσιμα ζητήματα, όπως για 
παράδειγμα τις θέσεις του κόμματος στο εθνικό 
θέμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις 
τελευταίες βουλευτικές εκλογές το 70% των 
Κερυνειωτών ψήφισαν αυτούς που τους είπαν ότι 
δεν υπάρχει επιστροφή στην Κερύνεια. Δυστυχώς, 
πολλοί Κύπριοι απαξιούν να ασχοληθούν ιδιαίτερα 
με τις βουλευτικές εκλογές, αφού αντιλαμβάνονται 
πως είτε ψηφίσεις τους κόκκινους είτε τους μπλε 
είτε οποιοδήποτε άλλο κομματικό σχηματισμό, 
είναι σαν να ψηφίζεις το ίδιο πράγμα, αφού στην 
ουσία δεν διαφέρουν κατά πολύ. Ένα τρανό 
παράδειγμα είναι η αποχή που τήρησε μεγάλη 
μερίδα φοιτητών τον περασμένο Μάιο.  
 

Στις δημοτικές εκλογές ο δημότης δε θα πρέπει να 
ψηφίσει με κομματικά κριτήρια, αλλά να επιλέξει 
συγκεκριμένα πρόσωπα με γνώμονα τις ικανότητές 
και το όραμά τους. Δυστυχώς, όμως, το κόμμα 
αναδεικνύει εκείνους τους οποίους προτιμά και ο 
λαός ακολουθεί για άλλη μια φορά τυφλά τις 
υποδείξεις των κομμάτων. αναπόφευκτα από 
αυτούς θα κληθεί να επιλέξει ο λαός. Γι' αυτό και 
απουσιάζει το πράσινο, οι ασφαλείς 
ποδηλατόδρομοι, η καθαριότητα, ο ευπρεπισμός, η 
όμορφη πόλη. Σε μια γειτονιά βλέπεις θαύματα και 
πράγματα και στην άλλη «γκέτο» και μιζέρια. Μια 
οδός να μονοπωλεί το εμπόριο και μια γειτονιά 
τους πόρους του δήμου. Ο «τοπικός άρχοντας» δε 
θα πρέπει να περιμένει κονδύλια μόνο από το 
κράτος, αλλά να επιδιώξει και ιδιωτικές επενδύσεις. 
Μα χωρίς όραμα και πλάνο, ποιος επενδύει; 
  
Στις πόλεις, ο Δήμαρχος πρέπει να αντιλαμβάνεται 
ότι τον κόσμο τον απασχολεί η ισοπολιτεία. Στα 
χωριά, ο κοινοτάρχης πρέπει να αντιλαμβάνεται τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως η ανάπτυξη, 
η επιμόρφωση, η προώθηση του πολιτισμού και η 
ψυχαγωγία. Οι κατεχόμενοι δήμοι έχουν άλλες 
ανάγκες. Χρειάζονται έναν «τοπικό άρχοντα» που θα 
μπορεί να προβάλει τον Δήμο ή την Κοινότητα και 
να ενισχύσει τον αγώνα για την επιστροφή, καθώς 
και την διαφώτιση των νέων. 
 
Ο «τοπικός άρχοντας» οφείλει να είναι ο πιο 
κοντινός συγγενής του άστεγου, ο φίλος των νέων, 
το καράβι της νοσταλγίας των μεσηλίκων, ο 
φροντιστής των γερόντων. Μπορεί να γίνει το φως 
των υποβαθμισμένων γειτονιών, το αεράκι  των νέων 
ιδεών, ο μπροστάρης της ζωής. Κι άμα η ζωή 
τραβάει μπροστά, οι ανηφόρες δε φαντάζουν τόσο 
δύσβατες κι η κορυφή είναι κοντά. 
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 Αν και εσύ θέλεις να συμμετέχεις σε αυτή την προσπάθεια, αν σε 
εκφράζει το πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης, αν συμφωνείς με τις 
Θέσεις και το Καταστατικό μας, αν θεωρείς πως οι Ανακοινώσεις αλλά 
κυρίως οι Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες μας ωφέλεσαν την πατρίδα 
και την κοινωνία μας, τότε συστρατεύσου μαζί μας. 
 
 Γίνε μέλος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. και συμπορεύτου στον αγώνα 
μας για δικαίωση και απελευθέρωση! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Αρκετές ομοιότητες με το διάσημο πειρατή του κινηματογράφου, Τζακ Σπάροου, φαίνεται να έχει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, 
Μάριος Καρογιάν. Όπως το «Black Pearl» -το πειρατικό καράβι του Τζακ Σπάροου- που πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος, έτσι και το κόμμα 
του κ. Καρογιάν. Όπως τις ανίερες συμμαχίες που συνάπτει ο Τζακ Σπάροου, που πότε είναι με το μέρος του ενός και πότε του άλλου, έτσι 
και ο κ. Καρογιάν βολοδέρνει μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ. Αλλά η πιο κύρια ομοιότητα –πλην μιάς μικρής διαφοράς- που έχουν Τζακ Σπάροου 
και Μάριος Καρογιάν, είναι η πυξίδα που κουβαλούν. Η γνωστή πυξίδα του «Κάπτεν Τζακ Σπάροου» δε δείχνει το Βορρά, αλλά η μαγνητική 
βελόνη δείχνει αυτό που διακαώς επιθυμεί να αποκτήσει ο διάσημος πειρατής. Η μοναδική διαφορά με τον «Κάπτεν Μάριο Καρογιάν» 
είναι ότι ενώ ο Τζακ Σπάροου επιθυμεί να αποκτήσει θησαυρούς, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ επιθυμεί να αποκτήσει καρέκλες και πολιτικά 
αξιώματα. 
 

Το «Black Pearl» του κ. Καρογιάν (βλ. ΔΗΚΟ) είχε να αντιμετωπίσει πολλές φουρτούνες 
μετά την έκρηξη στο Μαρί. Το κόμμα του βρισκόταν στη συγκυβέρνηση με το ΑΚΕΛ. Οι 
χιλιάδες κόσμου που μαζεύονταν έξω από το Προεδρικό φώναζαν ενάντια και στο 
ΔΗΚΟ και στον κ. Καρογιάν. Μάλιστα, από την ημέρα της έκρηξης, ένα τεράστιο πανό 
ήταν αναρτημένο στην είσοδο του Προεδρικού που έγραφε «Καρογιάν είσαι 
συνυπεύθυνος». Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ προσπάθησε να μαζέψει τα σπασμένα, αφού 
μετά και την απώλεια της καρέκλας του Προέδρου της Βουλής, έβλεπε να χάνει κι άλλες 
καρέκλες και αξιώματα. Μετά από διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις τριών 
εβδομάδων με τον Πρόεδρο Χριστόφια, ο κ. Καρογιάν αποφάσισε να αποχωρήσει από 
την κυβέρνηση Χριστόφια και να χάσει κι άλλη εξουσία. Ως ένας άξιος και ικανός 
πειρατής, όμως, ο «Κάπτεν Καρογιάν» είχε καταστρώσει το δικό του σχέδιο για την 
ανάκτηση των θησαυρών του. 

 
Με την αποχώρηση του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση Χριστόφια, ο Μάριος Καρογιάν εξαπέλυσε δριμείες επιθέσεις ενάντιά της. Επιζητούσε 
συνεχώς δικαίωση για το θάνατο των 13 συμπατριωτών μας στο Μαρί και προσπαθούσε να καταστήσει το «Black Pearl», το καράβι που θα 
οδηγούσε την πατρίδα μας έξω από την κρίση, φέρνοντας  την κάθαρση του πολιτικού συστήματός μας. Γι’ αυτό και το κόμμα του κ. 
Καρογιάν έβαλε τις ωραίες του μάσκες στις 04 Νοεμβρίου 2011 και ψήφισε στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της παραίτησης του 
Προέδρου Χριστόφια, μετά το καταιγιστικό πόρισμα του κ. Πολυβίου.  
 
Ένας έξυπνος πειρατής, όμως, για να βρει τους θησαυρούς με τις χρυσές καρέκλες πρέπει να συνάψει ανίερες συμμαχίες. Έτσι και ο «Κάπτεν 
Καρογιάν», ξανάβαλε τις μάσκες κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών και συνεργάστηκε σε περισσότερους από τους 
μισούς Δήμους με το μοναδικό κόμμα που στηρίζει τον κύριο υπεύθυνο για την τραγωδία στο Μαρί: το ΑΚΕΛ. 
 
Η πειρατεία στη θάλασσα έχει αντιμετωπισθεί και έχει εκλείψει, εκτός από κάποιες θάλασσες σε τριτοκοσμικές χώρες. Παρομοίως και η 
«πολιτική πειρατεία» θα έπρεπε να έχει παρέλθει στην Κύπρο του 2011. Από εμάς, τον κυπριακό λαό και ιδιαίτερα τη νεολαία, εξαρτάται 
κατά πόσον θα αφήνουμε τους «πολιτικούς πειρατές» να κυνηγούν μονάχα καρέκλες και αξιώματα, συντηρώντας αυτό το σάπιο 
σύστημα. 
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Στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε ως Έθνος, ο μεγάλος 
οραματιστής Ίων Δραγούμης θα πρέπει να είναι ο φάρος 
και ο σηματοδότης μας, καθώς μέσα από την μελέτη του 
έργου του θα βρούμε όλες τις απαντήσεις στα 
προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα ως εθνική-
κοινωνική οντότητα. Διότι ο Δραγούμης, όπως είπε και ο 
καθηγητής Χρήστος Γούδης, είναι πάντα επίκαιρος. 
Ειδικά για εμάς τους Έλληνες νέους , ο Δραγούμης θα 
πρέπει να καταστεί ο πολιτικός και ιδεολογικός μας 
πατέρας και αυτό θα το εξηγήσω στη συνέχεια. 
 
Προτού, όμως, κάνω αυτό, θα ήταν φρόνιμο να πω με 
δυο λόγια ποιος ήταν. Ο Ίων Δραγούμης, γόνος 
μεγαλοαστικής οικογένειας (ο πατέρας του Στέφανος 
διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας), γεννήθηκε στην 
Αθήνα στις 2 Σεπτεμβρίου 1878 και σπούδασε νομικά 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ σε ηλικία 19 ετών 
κατετάγη εθελοντής στον ατυχή πόλεμο του 1897. 
Ακολούθησε καριέρα στο διπλωματικό σώμα και υπό την 
ιδιότητα του αυτή διορίστηκε ως πρέσβης και πρόξενος 
σε πολλές πόλεις. Το 1915 παραιτήθηκε και 
πολιτεύθηκε, και τον ίδιο χρόνο εξελέγη βουλευτής. Ο 
Δραγούμης, στη δίνη του εθνικού διχασμού που 
ακολούθησε, δολοφονήθηκε για τις ιδέες του από 
παραστρατιωτικούς βενιζελικούς -πολιτικούς του 
αντιπάλους- στις 30 Ιουλίου 1920. 
 
Όμως, εκείνο που μας ενδιαφέρει σε αυτό το άρθρο είναι 
να εξετάσουμε και να γίνουμε στο ελάχιστο κοινωνοί των 
ιδεών του Δραγούμη. Όπως είπα και πιο πάνω, ο 
Δραγούμης έδωσε απαντήσεις μέσα από το συγγραφικό 
του έργο, αλλά και από το βίο του σε όλα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός σήμερα. Για το 
Δραγούμη η «Ελευθερία» και ο «Πολιτισμός» είναι οι 
κύριοι πυλώνες της ιδεολογίας του και της πολιτικής του 
σκέψης. Πώς, όμως, εννοούσε αυτούς τους όρους; Την 
ελευθερία την εννοούσε ως εθνική ελευθερία 
αυτοδιάθεσης των υποδούλων Ελλήνων, αλλά και ως 
ελευθερία στο επίπεδο της προσωπικής αυθυπαρξίας του 
ανθρώπου. Θεωρεί πως Έθνος και Πολιτισμός είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα: «Ποιος είναι ο τελικός των εθνών, 
πες τον προορισμό, πες τον αποστολή; Ο πολιτισμός! Να 
ένα έργο άξιο για τα έθνη, έργο αληθινά ανθρώπινο. Να η 
δικαιολογία των εθνών. Να πώς τα έθνη είναι χρήσιμα 
στην ανθρωπότητα και να πού έσφαλλε ο Μαρξ 
πολεμώντας τα έθνη. Πολιτισμούς γεννούν τα έθνη και 
αυτά μονάχα. Δε φθάνει όμως να είναι ένα έθνος 
πολιτισμένο, πρέπει να είναι πολιτισμένο και από δικό του 
πολιτισμό. Σε αυτό λοιπόν χρησιμεύουν τα έθνη. Οι 
πολιτισμοί γεννιούνται ο καθένας σε κάποια πατρίδα, σε 
κάποια εποχή και σε κάποιο έθνος. Έξω από αυτά δεν 
μπορεί να σταθεί πολιτισμός». 
 
Ο Ίων Δραγούμης ήταν βαθιά πατριώτης και δεν 
περιοριζόταν στα ευχολόγια και στη θεωρία. Ο 
πατριωτισμός του ήταν έμπρακτος και εκδηλωνόταν σε 

κάθε φάση της ζωής του. Γι’ αυτόν προείχε η πατρίδα και 
πολλές φορές αυτή η «εμμονή» του, τον οδηγούσε και σε 
συγκρούσεις με οικεία του πρόσωπα. Μένοντας πιστός 
στη γραμμή του Μακρυγιάννη, που μιλούσε πάντοτε για 
το «εμείς» και όχι το «εγώ», θεωρούσε ότι «τα πρόσωπα 
δεν παίζουν κανένα ρόλο όταν πρόκειται να 
σώσουμε την πατρίδα». Έλεγε χαρακτηριστικά αυτός ο 
μεγάλος Έλλην: «Ο καθένας πρέπει να φαντάζεται 
πως αυτός πρέπει να σώσει το έθνος του. Να μην 
κοιτάζω τι κάνουν οι άλλοι και να φαντάζομαι μόνον πως 
εγώ έχω το μεγάλο χρέος της σωτηρίας. Δεν είναι εύκολο 
να πείσεις ένα έθνος. Εγώ βλέπω τόσα πράγματα που 
πρέπει να γίνουν και όμως οι άλλοι Έλληνες τα βλέπουν 
αλλιώς. Αν είμαι δυνατός θα τους πείσω». 
 
Ανάλωσε λοιπόν τη μικρή σε διάρκεια ζωή του στην 
αφύπνιση των Ελλήνων και στη διαμόρφωση ενός υγιούς 
ελληνικού εθνικισμού, όπου θα ελευθέρωνε τους 
υπόδουλους αλύτρωτους Έλληνες και θα δημιουργείτο 
ένα ελληνικό κράτος όπως το οραματιζόταν, που θα 
έφτανε από της Κύπρου το νησί μέχρι το Μοναστήρι και 
την Βόρειο Ήπειρο, με πρωτεύουσα την 
Κωνσταντινούπολη. Ο εθνικισμός για τον μεγάλο Έλληνα 
διανοούμενο «είναι μορφή ενέργειας. Όλοι λοιπόν οι 
ενεργητικοί άνθρωποι είναι εθνικιστές, είτε το 
ξέρουν είτε όχι. Ο διεθνιστής είναι στοιχείο 
θανάτου για το έθνος του».  
 
Ο Δραγούμης ήταν μια φυσιογνωμία με τεράστια 
εμβέλεια και κύρος, που όμοιά της ίσως να μην 
συνάντησε η ελληνική διανόηση από την ίδρυση του 
νεοελληνικού κράτους και εντεύθεν. Είναι φυσικό, 
λοιπόν, να μην μπορούμε μέσα από ένα άρθρο να 
πιάσουμε όλες τις πτυχές του έργου και των 
παρακαταθηκών που μας έχει αφήσει. Το κείμενο αυτό 
έχει στόχο το σκίρτημα όλων εμάς, να μελετήσουμε τον 
Δραγούμη και κυρίως να κάνουμε βίωμά μας τις 
παρακαταθήκες του, όπως έκανε και ο ίδιος θυσιάζοντας 
ακόμα και την ζωή του. Τελειώνοντας, παραθέτω την 
«Νεκρική Ωδή» του Κωστή Παλαμά προς τιμή του Ίωνα 
Δραγούμη, όπως δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο λίγες 
μέρες μετά την δολοφονία του: 
 

«Λευκή ας βαλθεί όπου έπεσες Κολώνα 
(πως έπεσες, γραφή να μην το λέει) 
Λευκή με της πατρίδας την εικόνα 
Μόνο εκείνη ταιριάζει να σε κλαίει, 
Βουβή, μαρμαρωμένη να σε κλαίει!» 

 
Υ.Γ: Σήμερα όντως στον τόπο της θυσίας του, στην 
Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα, υπάρχει μια 
λευκή μαρμάρινη κολώνα, που μας θυμίζει αυτόν τον 
μεγάλο Έλληνα. 
 
Καζαμίας Αντώνης 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 

 

 Ποιος Πρόεδρος Χριστόφιας, εκτός από μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας, χρειάζεται πλέον και μαθήματα Γεωγραφίας; 

Αχαχούχιος: Το ΜΕΤΩΠΟ ανακοινώνει πως μετά από παράκληση πολλών συμφοιτητών διοργανώνει νέα εκδρομή,  
αυτή τη φορά στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της Κύπρου. 

 

 Ποιος Νίκος Αναστασιάδης είναι οικονομικός σύμβουλος του Προέδρου Χριστόφια; 

Αχαχούχιος: Και τώρα και πάντα ΔΗΣΑΚΕΛ! 

 

 Ποιος Μάριος Καρογιάν συνεργάζεται στις δημοτικές εκλογές με το μοναδικό κόμμα που υποστηρίζει τον κύριο  
υπεύθυνο για την δολοφονία στο Μαρί;   

Αχαχούχιος: Και ναι, το «καρεκλάΔΗΚΟ» ανασυντάσσεται! 

 

 Ποιος Πρόεδρος Χριστόφιας θα ξαναπάει να βρει τον Έρογλου στον GreenTree; 

Αχαχούχιος: Του αρέσουν πολύ τα χιόνια (να τα θωρεί τζιαι να τα κάμνει). 

 

 Ποια κομματική παράταξη θυμήθηκε πως είναι αντιπολίτευση τώρα που πλησιάζουν οι προεδρικές και  
προσπαθεί να βρει τις διαφορές της με την Κυβέρνηση; 

Αχαχούχιος: Στο Κυπριακό, όμως, δεν σας είδαμε να ψάχνετε να βρείτε διαφορές... 

 

 Ποιο Υπουργικό Συμβούλιο φιλολαϊκης κυβέρνησης πιστεύει πως στόχευση των κοινωνικών παροχών σημαίνει «κοφκουμε που 
τους φοιτητές για να έχουμε να διούμε στους τάχα πολιτικούς προσφυγες»; 

Αχαχούχιος: Εν η ίδια με τζείνη που αμολά τα Pinzgauer πάνω στον λαό; 

 

 Ποιες παρατάξεις χρόνο με τον χρόνο υπερψηφίζουν περισσότερα συνθήματα που προτείνει το ΜΕΤΩΠΟ για την αντικατοχική 
διαδήλωση της 15ης Νοεμβρίου; 

Αχαχούχιος: Το ΜΕΤΩΠΟ σας δείχνει την πορεία… 

 

 Ποια φοιτητική παράταξη, ενώ υπερψήφισε το προτεινόμενο σύνθημα του ΜΕΤΩΠΟΥ «Η καρδιά κι αν σπάσει, θα μπούμε στο 
Καρπάσι», απέρριψε (όπως και οι υπόλοιπες παρατάξεις) τα συνθήματα «Το κορμί κι αν λιώσει θα μπούμε στο Βαρώσι» και «Δεν 
θέλω επενδύσεις, δεν θέλω μετοχές, μονάχα της Κερύνειας ελεύθερες ακτές»; 

Αχαχούχιος: Μάλλον προτιμούν τον δεύτερο χάρτη από το αρχικό Σχέδιο Ανάν! 

 

 Ποια φοιτητική παράταξη συνεχίζει να στηρίζει τον κύριο υπεύθυνο για την τραγωδία στο Μαρί; 

Αχαχούχιος: Γάδαρο να στηρίζατε είσιεν να το καταλάβουμε, δολοφόνο όμως όχι. 

 

 Ποια φοιτητική παράταξη του Μάριου Καρογιάν ανέμενε τις διαπραγματεύσεις του τελευταίου με την εγκληματική κυβέρνηση 
Χριστόφια από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 04 Αυγούστου, ώστε να απαιτήσει την παραίτηση Χριστόφια; 

Αχαχούχιος: Για μας, εξακολουθείτε να είστε συνυπεύθυνοι για την τραγωδία στο Μαρί. 
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Το λευκό τεθωρακισμένο “PINZGAUER”,  
σταθμευμένο έξω από την «Εζεκία Παπαϊωάννου»,  

αναμένει να πάρει εντολές. 

 Ποιες παρατάξεις απέρριψαν το πλαίσιο συνεργασίας ΜΕΤΩΠΟΥ, αλλά και άλλες προτάσεις του Κινήματός μας για προσωρινό 
καταρτισμό της ΕΦΕΚ ΗΒ; 

Αχαχούχιος: Τι ανομολόγητο κοινό έχουν, άραγε, που τις αποτρέπει να συνεργαστούν με το ΜΕΤΩΠΟ; Οέο; 

 

 Ποιες παρατάξεις, ενώ κόπτονται για την ενότητα απέρριψαν όλες μαζί (για άλλη μια χρονιά) το προτεινόμενο σύνθημα του 
ΜΕΤΩΠΟΥ, «Από δεξιά μέχρι αριστερά, όλοι στον αγώνα για τη λευτεριά»; 

Αχαχούχιος: Κατά τ’ άλλα ευαγγελίζονται συνεχώς την ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο! 

 

 Ποιο αναντικατάστατο στέλεχος παράταξης ονειρεύεται το μητρικό του 
κόμμα «απολιτίκ»; 

Αχαχούχιος: Είναι μήπως και Golden Member της Pegasus; 

 
 Ποια φοιτητική παράταξη που ενώ κατέχει τρεις έδρες στην ΕΦΕΚ, 
παρουσιάστηκε σχεδόν στις μισές συνεδρίες με μόνο δύο εκπροσώπους που 
έχουν δικαίωμα ψήφου; 

Αχαχούχιος: Μάλλον προθερμαίνονται για τους κρίσιμους διαγωνισμούς 
πιλόττας και μπιρίμπας. 

 

 Ποια Υπουργός έχει ικανότητα να παράγει φυσικό αέριο από μόνη της; 

Αχαχούχιος: Βγάζει και φυσαλίδες; 

 
 Ποια φοιτητική παράταξη προσπαθεί να μιμηθεί τον Αχαχούχιο; 

Αχαχούχιος: «Σας είδα» τζιαι εν έσιετε υπόθεσην. 

 

 Ποια φοιτητική παράταξη δεν καταφέρνει να γράψει ούτε το όνομά της 
σε σωστά ορθογραφημένα ελληνικά; 

Αχαχούχιος: Pale sas eida, pale en eshete ypothesin. 

 

 Ποιο κρατικό κανάλι χρειάζεται επειγόντως μαθήματα για τον ένδοξο αγώνα της ΕΟΚΑ; 

Αχαχούχιος: Ο Κυρίακος Μάτσης δεν απαγχονίσθηκε (!), αλλά διαμελίσθηκε μετά από ρίψη 
χειροβομβίδας στο κρησφύγετό του από τους θρασύδειλους Άγγλους αποικιοκράτες. 

 

 QUIZ: Ποια παράταξη νομίζει ότι το Μαρί βρίσκεται στον Άρη; 

α) Η Ένωση Νεολαίας Κουάλα Λουμπούρ  β) Η ΔΗΚΦΑ Προοδευτική   

γ) Το Φαν Κλαμπ της Λέιντι Γκάγκα   δ) Ο Όμιλος Φίλων Γεωγραφίας της Κύπρου 

 

 QUIZ: Σε ποιο πολιτικό πρόσωπο στηρίζει την εξωτερική και ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας ο Ερντογάν; 

α) Στον Νταβούτογλου γ) Στην Πραξούλα  ε) Στον Γκιουλ  ζ) Στην Πραξούλα          

β) Στην Πραξούλα    δ) Στον Μπαγίς     στ) Στην Πραξούλα    η) Σε όλους μαζί 

 

 QUIZ: Ποιος επισκέφθηκε πρώτος τον Ραούφ Ντενκτάς στην κλινική;  

α) Ο γιος του Σερντάρ Ντενκτάς γ) Ο Ταγίπ Ερντογάν ε) Ο Γλαύκος Κληρίδης ζ) Ο Μακάριος Δρουσιώτης 

β) Η Πραξούλα Αντωνιάδου δ) Ο Ντερβίς Έρογλου    στ) Ο Γιώργος Ιορδάνου       η)Πήγαν όλοι με ένα αυτοκίνητο 
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